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Naukowcy z Krakowa opracowali nową
metodę genetycznego określenia koloru
włosów

Określenie na podstawie materiału genetycznego, czy przestępca jest brunetem czy blondynem, jest
możliwe już nie tylko w serialu kryminalnym. Polsko-holenderski zespół badawczy opracował
przełomową metodę, która z dużą dokładnością pozwoli na ustalanie koloru włosów, co ułatwi
określenie wyglądu fizycznego sprawcy przestępstwa lub ofiary, której ciało uległo rozkładowi.
Osiągniecie to jest efektem pracy zespołu Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przy
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Całym zespołem kierował dr hab. Wojciech Branicki. Ważnym partnerem w projekcie jest zespół
z Erasmus Medical Center w Rotterdamie, koordynowany przez prof. Manfreda Kaysera.
Opisana w ostatnim wydaniu czasopisma Human Genetics metoda polega na analizie 13 markerów
genetycznych w jedenastu genach i umożliwia przewidywanie rudego koloru włosów
z prawdopodobieństwem przekraczającym 90%, czarnego koloru włosów z prawdopodobieństwem
niemal 90% oraz kolorów typu blond i szatyn z prawdopodobieństwem przekraczającym 80%.
Kluczowe jest, że uzyskanie takich danych będzie możliwe na podstawie analizy dowolnej próbki
biologicznej, np. śladu ujawnionego na miejscu przestępstwa, fragmentu tkanki lub elementu
szkieletu. „Jej zastosowanie w zamyśle przyspieszy tempo prowadzonych śledztw, a przez to
usprawni funkcjonowanie sądów” – dodaje Wojciech Branicki.
Wdrożenie metody ułatwia fakt, że jest ona zgłoszona do międzynarodowej ochrony patentowej,
w przygotowaniu której uczestniczyło CITTRU.
Intensywne prace nad poznaniem genomu człowieka doprowadziły do rozwoju nauk biomedycznych,
w tym badań nad przyczynami powstawania wielu chorób. Badania te wykazały także, że w genach
zawarta jest informacja m.in. o wyglądzie zewnętrznym człowieka: kolorze włosów, tęczówki oka czy
skóry. Rozszyfrowanie tych informacji znajdujących się w badanym materiale
biologicznym/dowodowym bez wątpienia okaże się niezwykle pomocne przy rozwiązywaniu zagadek
kryminalnych. O tym zagadnieniu można przeczytać również w artykule „Kryminały i nauka. Wersja
TV” w wydanym przez CITTRU czasopiśmie NIMB.
www.cittru.uj.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4369.html
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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