Z PRAKTYKI

Laboratoryjne metody uzyskiwania
odwzorowañ linii papilarnych z palców i d³oni
zw³ok N.N. osób – z praktyki LK KSP
Daktyloskopowanie zw³ok jest
czynnoœci¹ sprawiaj¹c¹ na ogó³ wiêcej trudnoœci ni¿ pobieranie materia³u
porównawczego od osób ¿ywych.
Wykonanie odbitek opuszek palców
oraz odbitek d³oni po kilku dniach od
momentu zgonu zazwyczaj nie sprawia trudnoœci technikowi kryminalistyki ze wzglêdu na fakt, ¿e skóra
i tkanka podskórna pozostaj¹ wystarczaj¹co elastyczne, aby mo¿na by³o
sporz¹dziæ kartê daktyloskopijn¹
z u¿yciem tuszu. Trudnoœci z daktyloskopowaniem denata pojawiaj¹ siê
wówczas, gdy up³yn¹³ d³ugi okres od
chwili zgonu. Dodatkowym utrudnieniem wp³ywaj¹cym na prawid³owe
wykonanie karty s¹ niekorzystne warunki, w jakich przebywa³y zw³oki.
Zaawansowany proces gnilny, d³ugotrwa³e przebywanie zw³ok w wodzie
oraz oddzia³ywanie wysokiej temperatury czêsto sprawiaj¹, ¿e tradycyjna metoda daktyloskopowania za pomoc¹ tuszu nie przynosi po¿¹danego
rezultatu. Zastosowanie proszków
i folii daktyloskopijnych czy te¿ odlewów silikonowych (mleczka kauczukowego) nie zawsze przynosi wystarczaj¹ce efekty, odbitki s¹ zaœ nieczytelne i nie nadaj¹ siê do identyfikacji.
W takich sytuacjach zdarza siê, ¿e
technik lub ekspert kryminalistyki odstêpuj¹ od dalszych czynnoœci, uwa¿aj¹c je za bezcelowe.
Jeœli tradycyjne metody daktyloskopowania zw³ok nie przynosz¹
oczekiwanych rezultatów, konieczne
jest zastosowanie metod chemicznych pozwalaj¹cych na wykonanie
czytelnej daktyloskopii. W tym celu
nale¿y amputowaæ palce lub ca³e
d³onie i dostarczyæ je do laboratorium
kryminalistycznego. Czynnoœæ ta mo¿e zostaæ wykonana jedynie w zak³a-

58

dzie medycyny s¹dowej na podstawie postanowienia prokuratora prowadz¹cego postêpowanie zwi¹zane
z okolicznoœciami znalezienia zw³ok.
Po amputacji palce lub d³onie nale¿y
odpowiednio zabezpieczyæ, aby nie
pomyliæ kolejnoœci poszczególnych
palców. Istotne jest tak¿e prawid³owe
przechowywanie materia³u w celu
ochrony przed niekorzystnym wp³ywem czynników zewnêtrznych (temperatura, wilgoæ, owady). Zalecane
jest zamro¿enie palców i d³oni, aby
maksymalnie zminimalizowaæ postêpuj¹ce zmiany materia³u (procesy
gnilne).
Najczêœciej stosowan¹ metod¹
zabezpieczania jest numerowanie
i opisywanie kopert b¹dŸ plastikowych pude³ek (np. po filmach fotograficznych), w których umieszcza siê
odciêty materia³. Nale¿y unikaæ zabezpieczania odciêtych opuszek
w lateksowe rêkawiczki, zdarza³o siê
bowiem, ¿e w czasie transportu palce
wsunê³y siê do ich œrodka. Zabezpieczenie w ten sposób materia³u uniemo¿liwia³o wykonanie karty daktyloskopijnej z zachowaniem kolejnoœci
poszczególnych palców. W takiej sytuacji wykonywano tablicê pogl¹dow¹, na której umieszczono fotogramy, nie oznaczaj¹c ich ¿adnymi numerami. Podawano pod nimi jedynie
informacjê, z której pochodz¹ d³oni.
W trakcie pracy z tak specyficznym materia³em dowodowym nale¿y
zachowaæ szczególne œrodki ostro¿noœci, poniewa¿ nieumiejêtne stosowanie substancji chemicznych mo¿e
doprowadziæ do oparzeñ (kwas octowy lodowaty). Przed przyst¹pieniem
do jakichkolwiek czynnoœci wykonywanych z u¿yciem odczynników chemicznych konieczne jest zatem zapo-

znanie siê z treœci¹ kart charakterystyki poszczególnych substancji chemicznych do³¹czanych przez producentów lub dystrybutorów. Nieprawid³owe stosowanie narzêdzi o ostrych
krawêdziach mo¿e równie¿ doprowadziæ do skaleczeñ, co w czasie pobierania materia³u porównawczego grozi przeniesieniem czynników patogennych (bakterie, wirusy). Podstawowym œrodkiem ochronnym, który
nale¿y stosowaæ w celu unikniêcia
zaka¿enia, s¹ dobrej jakoœci rêkawice ochronne lateksowe lub nitrylowe.
Ze wzglêdów higienicznych nale¿y
zadbaæ równie¿ o to, aby sprzêt i materia³y wykorzystane w procesach by³y u¿ywane wy³¹cznie do czynnoœci
zwi¹zanych z daktyloskopowaniem
zw³ok. Po zakoñczeniu czynnoœci
sprzêt oraz stanowisko pracy, powinny zostaæ zdezynfekowane.
W ci¹gu ostatnich trzech lat zaobserwowano wzrost nades³anych do
Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Sto³ecznej Policji postanowieñ o sporz¹dzenie kart daktyloskopijnych na podstawie dostarczonych
odciêtych palców r¹k oraz d³oni N.N.
zw³ok. W roku 2004 by³o ich zaledwie
szeœæ, w 2005 – dziesiêæ, a w 2006
ju¿ piêtnaœcie.
Opuszki palców oraz d³onie dostarczone do badañ w tym okresie
charakteryzowa³y siê ró¿nym etapem
przemian poœmiertnych. Pocz¹wszy
od opuszek w daleko posuniêtym
procesie gnilnym, przez opuszki
zmumifikowane o mocno pofa³dowanej i twardej strukturze, a¿ po zwêglone b¹dŸ nara¿one na d³ugotrwa³e
dzia³anie wody. Ka¿dy przypadek wymaga³ indywidualnego rozpatrzenia
i zaanga¿owania eksperta. Dostarczony do badañ materia³ by³ w pierw-
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szej ocenie czêsto nieczytelny, z widocznym brakiem zarysów linii papilarnych, jednak po przeprowadzeniu
z³o¿onych i czasoch³onnych procesów wizualizacyjnych uzyskiwano
wyniki, które umo¿liwia³y dokonanie
dalszych czynnoœci procesowych.
W przypadku daktyloskopowania
zw³ok nale¿y pamiêtaæ, ¿e zniszczony naskórek palców i d³oni nie wyklucza mo¿liwoœci wykonania odbitek linii papilarnych. Do tego celu
mo¿na wykorzystaæ zarówno wewnêtrzn¹ warstwê naskórka, jak
i skórê w³aœciw¹.
Ze wzglêdu na warunki, w jakich
przebywa³y zw³oki, materia³ badawczy mo¿na podzieliæ na cztery podstawowe grupy:
– opuszki poddane dzia³aniu suchego powietrza (zmumifikowane),
– opuszki bêd¹ce w rozk³adzie
gnilnym,
– opuszki pochodz¹ce od zw³ok
poddanych dzia³aniu wysokiej
temperatury,
– opuszki pochodz¹ce od zw³ok
nara¿onych na d³ugotrwa³e
dzia³anie wody.
Wœród wiêkszoœci ekspertyz wizualizacyjnych, wykonanych w Laboratorium Kryminalistycznym KSP, dotycz¹cych sporz¹dzania kart daktyloskopijnych zw³ok, materia³ nades³any
do badañ stanowi³y zmumifikowane
opuszki palców, o twardej i mocno
pofa³dowanej powierzchni skóry.
Œwiadczy to o tym, ¿e zw³oki przebywa³y w miejscach przewiewnych,
poddanych dzia³aniu suchego powietrza. Do uzyskania czytelnych odbitek linii papilarnych wystarczy³o uelastycznienie tkanek miêkkich poprzez
namoczenie w roztworze wodorotlenku amonowym. W niektórych przypadkach, w celu dodatkowego uwypuklenia, w opuszki palców wstrzykniêto glicerynê.
W literaturze mo¿na znaleŸæ inne
metody zmiêkczania i uelastyczniania zmumifikowanych opuszek pal-
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ców. W tym celu mo¿na zastosowaæ
k¹piel w roztworze wodorotlenku sodu, a nastêpnie w roztworze odpowiedniego detergentu, co powoduje
oddzielenie naskórka. Odbitki linii papilarnych wykonuje siê wtedy ze skóry w³aœciwej.
W celu uelastycznienia tkanki miêœniowej i skóry palców mo¿na zastosowaæ tak¿e k¹piel w roztworze wodorotlenku potasu. Ze wzglêdu na silne dzia³anie niszcz¹ce roztworów
NaOH i KOH proces zmiêkczania powinien byæ systematycznie kontrolowany. Dobre efekty zmiêkczania
i uelastyczniania tkanek miêkkich
palców uzyskano równie¿ dziêki
wykorzystaniu roztworu zawieraj¹cego œrodek do zmiêkczania tkanin, co
ma tê dodatkow¹ zaletê, ¿e zmniejsza nieprzyjemny zapach, oraz soli
fizjologicznej. Na uwagê zas³uguje
równie¿ daj¹ca dobre rezultaty metoda stosowana w USA, polegaj¹ca na
wykorzystywaniu przez firmy pogrzebowe œrodków do balsamowania
zw³ok. Istniej¹ tak¿e inne metody zak³adaj¹ce u¿ycie roztworów kwasu
taninowego, kwasu octowego, detergentu i roztworu zawieraj¹cego 2- lub
4-sodowy czterooctan etylenodwuaminy.
W celu uzyskania czytelnego obrazu linii papilarnych z opuszek palców bêd¹cych w stanie rozk³adu gnilnego mo¿na oddzieliæ naskórek i wykonaæ odbitki linii papilarnych ze skóry w³aœciwej. W literaturze opisano
tak¿e metodê wypreparowania naskórka z wykorzystaniem roztworów
detergentu, kwasu mrówkowego i
2-propanolu. Przed wykonaniem odbitek z u¿yciem tuszu powierzchniê
naskórka mo¿na poddaæ dodatkowo
dzia³aniu par cyjanoakrylanów.
W przypadku opuszek palców pochodz¹cych od zw³ok poddanych
dzia³aniu wysokiej temperatury w literaturze mo¿na znaleŸæ nieco odmienne metody uzyskiwania czytelnych
odbitek linii papilarnych. Zaobserwowano, ¿e d³onie maj¹ tendencjê do
zamykania siê w piêœæ, co w pewnym

stopniu chroni linie papilarne, które
znajduj¹ siê na wewnêtrznej stronie
palców i d³oni. Stwierdzono równie¿,
¿e wysoka temperatura, a tak¿e póŸniejsze przechowywanie zw³ok
w ch³odniach, powoduje oddzielenie
naskórka. Ze wzglêdu na powy¿sze
w³aœciwoœci jedna z metod sporz¹dzania odbitek linii papilarnych zak³ada oddzielenie naskórka od skóry
w³aœciwej oraz sporz¹dzenie odbitek
linii papilarnych palców i d³oni z zewnêtrznej strony wyciêtego (oddzielonego) naskórka. Do tego celu wykorzystuje siê wa³ek daktyloskopijny,
pokryty cienk¹ warstw¹ tuszu.
Przy tego rodzaju materiale badawczym, gdy zwêglona skóra jest
twarda, lecz nie ³amliwa, mo¿na zastosowaæ metodê zmiêkczania za pomoc¹ wodorotlenku sodu lub wody
amoniakalnej. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê na zachowanie szczególnej
ostro¿noœci, gdy¿ proces zmiêkczania zachodzi bardzo szybko. Dobre
efekty uzyskuje siê dziêki zastosowaniu prostej metody nawodnienia polegaj¹cej na namoczeniu w wodzie wysuszonych opuszek palców pochodz¹cych od zw³ok poddanych dzia³aniu wysokiej temperatury.
W przypadku zw³ok d³ugo przebywaj¹cych w wodzie opisano przypadek uwidocznienia czytelnych linii papilarnych przez zastosowanie po³¹czonych metod polimeryzacji cyjanoakrylowej oraz ninhydrynowej. Odwzorowania linii papilarnych zabezpieczono fotograficznie.
Poza wiadomoœciami z literatury
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa
przypadki dostarczonego do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Sto³ecznej Policji materia³u dowodowego w postaci odciêtych d³oni.
W pierwszym przypadku do badañ
dostarczono dwie prawe d³onie odciête od cia³ dwóch nieznanych osób
oznaczonych numerem 1 i 2. Sekcjê
zw³ok przeprowadzono w Zak³adzie
Medycyny S¹dowej Akademii Medycznej w Warszawie. W postanowieniu wydanym przez jedn¹ z proku-
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ratur warszawskich postawiono pytanie, czy mo¿liwe jest wykonanie kart
daktyloskopijnych na podstawie przekazanego materia³u dowodowego
oraz czy ewentualne odbitki linii papilarnych mo¿na porównaæ z kartami
daktyloskopijnymi
wytypowanych
osób. D³onie zabezpieczono nastêpnie w dwa zakrêcone s³oiki, do których przytwierdzono opisane metryczki œladowe.
Przed przyst¹pieniem do badañ, w
celu udokumentowania stanu aktualnego, d³onie sfotografowano (ryc. 1).
Fotogramy umieszczono na tablicy
pogl¹dowej, któr¹ do³¹czono do
sprawozdania. Po oczyszczeniu dostarczonego materia³u z elementów

organicznych i mineralnych zaobserwowano brak widocznoœci linii papilarnych. Stwierdzono, ¿e paliczki maj¹ g³adk¹ powierzchniê, a skóra r¹k
jest szarocielistego zabarwienia.
Przy oglêdzinach d³oni wyczuwalny
by³ fetor procesu gnilnego. W celu
przywrócenia obrazu linii papilarnych
d³onie umieszczono w roztworze
sporz¹dzonym na bazie kwasu octowego lodowatego (ryc. 2). Po zakoñczonym procesie wyjêto je z roztworu
i osuszono (ryc. 3). W wyniku oglêdzin stwierdzono zanikniêcie na ich
powierzchni zabarwieñ i nalotów gnilnych. D³onie sta³y siê jasne, z dobrze
widocznymi liniami papilarnymi. D¹¿¹c do uzyskania lepszej czytelnoœci,
na opuszki palców
naniesiono,
poprzez nacieranie,
sadzê, uzyskuj¹c

kontrastowy obraz linii papilarnych.
Pozwoli³o to wykonaæ dokumentacjê
fotograficzn¹ (ryc. 4). Z wykonanych
fotogramów z widocznymi liniami papilarnymi sporz¹dzono karty daktyloskopijne. W kolejnym etapie badañ
na opuszki palców naniesiono farbê
daktyloskopijn¹ i podjêto próbê sporz¹dzenia odbitek linii papilarnych na
kartce papieru. Nie uda³o siê jednak
wykonaæ odbitek o zadowalaj¹cej jakoœci. Po usuniêciu farby z opuszek
palców podjêto próbê zdjêcia odwzorowañ linii papilarnych za pomoc¹
proszku daktyloskopijnego i folii pozytywowej, nie uzyskuj¹c pozytywnego rezultatu.
Po przeprowadzonych badaniach
wizualizacyjnych przyst¹piono do porównania odwzorowañ linii papilarnych z kartami daktyloskopijnymi wytypowanych osób.

Ryc. 1. Widok ogólny dostarczonej do badañ jednej z dwóch prawych
d³oni N.N. zw³ok
Fig. 1. One of the hands submitted for examination

Ryc. 3. Osuszanie d³oni po wyjêciu z k¹pieli z roztworu
Fig. 3. Drying of hands after removal from solution

Ryc. 2. K¹piel d³oni w roztworze na bazie kwasu octowego lodowatego
Fig. 2. Soaking in solution of glacial acetic acid
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Ryc. 4. Kontrastowanie opuszek palców sadz¹
Fig. 4. Contrasting of fingertips with carbon black
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W wyniku przeprowadzonych badañ dokonano pozytywnej identyfikacji osób (ryc. 5).
W drugim przypadku do badañ dostarczono praw¹ i lew¹ d³oñ, które
odciêto równie¿ podczas sekcji zw³ok

N.N. mê¿czyzny. Materia³ dowodowy
zabezpieczono, podobnie jak w wy¿ej opisanym przypadku, w dwa s³oiki. Wstêpne oglêdziny dostarczonych do badañ d³oni wykaza³y, ¿e
palce prawej d³oni by³y czêœciowo

Ryc. 5. Tablica pogl¹dowa do jednej z ekspertyz wykonanych w LK KSP w Warszawie
Fig. 5. Visual aids used in presentation of expert’s report elaborated by Metropolitan Police forensic
laboratory

zaciœniête w piêœæ, naskórek uleg³
ca³kowitemu zwêgleniu, natomiast
naskórek palców d³oni lewej skurczy³
siê i pofa³dowa³ – nie zaobserwowano na opuszkach palców odwzorowañ linii papilarnych.
Przed przyst¹pieniem do badañ
dostarczone d³onie sfotografowano,
aby udokumentowaæ ich stan aktualny. Fotogramy umieszczono na tablicy pogl¹dowej, któr¹ do³¹czono do
sprawozdania. W celu przywrócenia
obrazu linii papilarnych d³onie
umieszczono w roztworze amoniaku.
Po wyjêciu z roztworu z prawej d³oni
oddzieli³y siê fragmenty spalonego
naskórka, na których nie stwierdzono wystêpowania odwzorowañ linii
papilarnych. Na opuszkach palców
lewej d³oni zaobserwowano pojawienie siê fragmentarycznych zarysów
linii papilarnych. Po osuszeniu
opuszki palców sfotografowano,
a z wykonanych fotogramów sporz¹dzono kartê daktyloskopijn¹, któr¹
do³¹czono do sprawozdania. W kolejnym etapie badañ na opuszki palców lewej d³oni naniesiono farbê
daktyloskopijn¹ i podjêto próbê sporz¹dzenia odbitek linii papilarnych na

Ryc. 6. Fotogramy przedstawiaj¹ce kolejne etapy badañ lewej d³oni (1 – stan zastany, 2 – roztwór wodortlenku amonu, 3 – roztwór na bazie kwasu octowego
lodowatego
Fig. 6. Photographs from subsequent stages of examination of left hand (1 – initial stage, 2 – solution of ammonium hydroxide, 3 – solution of glacial acetic
acid)

PROBLEMY KRYMINALISTYKI 256/07

61

Z PRAKTYKI
kartce papieru. W wyniku podjêtych
czynnoœci nie uda³o siê wykonaæ odbitek linii papilarnych. Nastêpnie, po
zastosowaniu powy¿szych metod,
lew¹ d³oñ umieszczono w roztworze
sporz¹dzonym na bazie kwasu octowego lodowatego. Po zakoñczonym
procesie d³oñ wyjêto z roztworu
i osuszono. Rezultat uzyskanych wyników, po przeprowadzeniu kolejno
zastosowanych metod, zosta³ utrwalony fotograficznie (ryc. 6). W wyniku
oglêdzin na wielkim oraz wskazuj¹cym palcu lewej d³oni zaobserwowano wyst¹pienie czytelnych odwzorowañ linii papilarnych. Na opuszkach
œrodkowego, serdecznego i ma³ego
palca lewej d³oni nie uzyskano poprawy czytelnoœci fragmentarycznych zarysów linii papilarnych. D¹¿¹c do uzyskania czytelnego wyniku,
na opuszki palców naniesiono, poprzez nacieranie, sadzê. Uzyskawszy kontrastowy obraz linii papilarnych, opuszki zabezpieczono fotograficznie (ryc. 7). Z wykonanych fotogramów sporz¹dzono kartê daktyloskopijn¹, któr¹ do³¹czono do sprawozdania. W toku dalszych badañ
podjêto próbê sporz¹dzenia odbitek
za pomoc¹ farby daktyloskopijnej na
karcie Mek-18. W wyniku przeprowa-

dzonych czynnoœci uda³o siê sporz¹dziæ jedynie odbitki linii papilarnych
wielkiego palca lewej rêki.
Wnioski
1. W wiêkszoœci wykonanych ekspertyz zastosowane metody poprawiania jakoœci nades³anego
materia³u dowodowego pozwoli³y na sporz¹dzenie kart daktyloskopijnych umo¿liwiaj¹cych
przeprowadzenie
dalszych
czynnoœci procesowych, co niejednokrotnie, dziêki wykorzystaniu AFIS-u, doprowadzi³o do
ustalenia to¿samoœci N.N.
zw³ok.
2. Zastosowanie metody k¹pieli
palców lub d³oni w wodzie amoniakalnej nie wyklucza u¿ycia
kolejnego roztworu na bazie
kwasu octowego lodowatego.
W praktyce uzyskano wielokrotnie dobre efekty, stosuj¹c sekwencje ww. metod.
3. Z uwagi na poprawne wykonanie karty daktyloskopijnej niedopuszczalne jest zabezpieczanie
dowodowych palców w sposób
mog¹cy doprowadziæ do ich zamiany.
Tomasz Kulczyk
Tomasz Szczepañski
Ryszard £abaj
zdj.: T. Szczepañski
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Czytelniku, swój artyku³ mo¿esz przes³aæ
Ryc. 7. Obraz linii papilarnych uwidoczniony po
zastosowaniu roztworu na bazie kwasu octowego
lodowatego i skontrastowaniu sadz¹
Fig. 7. Skin ridges pattern following acetic acid
solution treatment and application of carbon
black
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