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Wstęp 

Paznokcie człowieka stanowią część jego ciała, podobnie jak włosy, mięśnie, naczynia 

krwionośnie, narządy zmysłów, czy nerwy. Są rogowymi wytworami skóry, tak jak włosy, lecz 

nie mają takich właściwości, takich cech jak te ostatnie. W literaturze przedmiotu  

z zakresu kryminalistyki nie ma zbyt wielu opracowań dotyczących ludzkich paznokci.1 Być 

może wynika to z faktu , że paznokcie nie są zbyt często zabezpieczane na miejscu zdarzeń o 

przestępnym charakterze, być może z innego powodu. W dobie współczesnych możliwości 

badań materiału biologicznego, wybiera się takie, którym przypisuje się szczególną 

dokładność. Niewątpliwie do badań tego rodzaju zalicza się  badania genetyczne, które 

uważane są za najdokładniejsze. Paznokcie rzadko kiedy są materiałem do badań genetycznych. 

Co prawda w piśmiennictwie wskazuje się, że można uzyskać DNA z głęboko wyciętych 

paznokci wraz z naskórkiem, jednakże są to wyjątkowe przypadki w praktyce.2   

W literaturze naukowej, paznokcie są przedmiotem zainteresowania medycyny,  

w szczególności dermatologii, co nie budzi wątpliwości, wszak to  przydatki skóry. Wiedza  

w tym zakresie ma istotne znaczenie dla kryminalistyków, bowiem, jak mawiał prof. Tadeusz 

Hanausek „ nie ma zbrodni doskonałej”. Takiego samego zdania jest prof. Brunon Hołyst, który 

pisze : „ Nie ma przestępstw doskonałych, ale jest niestety wiele niedoskonałych oględzin 

miejsc zdarzeń, podczas których  nie ujawnia się wielu śladów działania sprawców. Dzieje się 

tak z kilku powodów. Jednym z nich jest niedostateczna wiedza na temat najnowszych 

dostępnych możliwości ujawniania , zabezpieczania i wykorzystania śladów 

kryminalistycznych”.3  Z tego też względu każdy ślad biologiczny (i nie tylko biologiczny) 

stanowi cenny materiał dowodowy.  Paznokcie są jakby nieco „ w tyle” hierarchii śladów,  

zabezpieczanych na miejscach zdarzeń. Być może przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że  

rzadko kiedy zostawiamy po sobie tego rodzaju ślad. O wiele częściej gubimy włosy, 

                                                           
1 Zob. B. Młodziejowski, S. Gabrycki, Próba identyfikacji paznokci metodą mikrokatody wnękowej, „Zeszyty 

Naukowe ASW” 1984, nr 35, s. 227; P. Niedziejko, I.  Krycowaty, Biometria – charakteryctyka danych 

człowieka (cz. 2), „Zabezpieczenia” 2006, nr 5.  
2 Źródło: http://www.dnalab.pl/doc/Zabezpieczenie.pdf  [dostęp 02.11.2020]. 
3 B. Hołyst, Słowo wstępne, w: M. Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, 

zabezpieczanie, wykorzystanie, Difin, Warszawa 2007, s. 13. 
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zostawiamy ślady linii papilarnych, krew.  Kryminalistyka jako nauka koncentruje się na 

wszystkim (w szczególności  ślady) , co może  mieć  znaczenie dla identyfikacji osoby  

(ludzkich zwłok) , przebiegu zdarzenia, użytych przez sprawców narzędzi, drogi dojścia  

i odejścia z miejsca popełnionego przestępstwa i co do tego nikogo nie  ma potrzeby 

przekonywać, podobnie jak i do tego, że stale się ona rozwija, korzystając z coraz to nowszych 

osiągnięć innych dziedzin wiedzy współczesnego człowieka.   

Paznokcie stanowią naprawdę cenne źródło wiedzy o człowieku, o jego stanie zdrowia,  

sposobie życia, nawyków higienicznych, wykonywanym zawodzie. Wystarczy im się 

przyjrzeć, by móc stwierdzić, czy są one czyste, brudne, zadbane czy nie. Podobnie – czy 

wyglądają zdrowo, normalnie, czy może coś jest nie tak, coś, co budzi ciekawość, intryguje. 

Wygląd paznokci ma istotne znaczenie na gruncie medycyny w szerokim tego słowa znaczeniu, 

bo przecież są one odzwierciedleniem  tego, co zachodzi w ludzkim organizmie.  To co widzi 

ludzkie oko pozwala na dostrzeżenie pewnych zmian, które w przypadku paznokci może być 

jednym z objawów choroby, w tym genetycznej. Budzącym ciekawość jest także podobieństwo 

płytek paznokciowych u ludzi. Dziś już wiadomo, że linie, niekiedy zwane listewkami w 

strukturze płytki mają indywidualny charakter. Z paznokci można wyizolować DNA, co ma 

niebagatelne znaczenie dla nauki, w tym dla kryminalistyki.  Niepowtarzalność zdarzeń                

o charakterze przestępnym, wielość i różnorodność śladów to codzienność w praktyce 

kryminalistycznej. Identyfikowanie osób i zwłok to jeden z elementów obszaru kryminalistyki. 

Dysponując coraz szerszą wiedzą o ludzkim ciele, człowiek jest w stanie ustalić jego 

pochodzenie, czas śmierci i jej mechanizm. Możliwe jest ustalenie cech indywidualnych 

pozwalających na identyfikację. Paznokcie może nie „ mówią” jak inne ślady, ale zawsze są 

nośnikami tajemnicy życia człowieka i  jego śmierci.  

 Opracowanie to nie może się równać z pracami w dziedzinie nauk medycznych, w 

szczególności genetyki medycznej, dermatologii, interny, anestezjologii czy kardiologii. Nie 

może równać się z pracami przedstawicieli fizykochemii, chemii, diagnostyki KT, czy MR. Nie 

może być równe pracom mikrobiologów czy toksykologów. Jest jedynie niewielkim 

przyczynkiem do poznania wartości dowodowej i możliwości badawczych paznokci  człowieka 

w perspektywie jego identyfikacji. 
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Rozdział 1.Budowa paznokcia ludzkiego 

 

Ludzkie paznokcie, jak wiadomo są rogowymi wytworami skóry. Powszechnie uważa się, że 

praktycznie się spełniają żadnej istotnej funkcji, podobnie jak włosy. Przypisuje się im wartości 

estetyczne, podczas gdy w istocie stanowią niezmiernie ważny element budowy ludzkiego 

ciała, chroniący opuszki palców dłoni i stóp przed urazami. W Polskim słowniku medycznym 

termin „paznokieć” definiowany jest jako „ produkt zrogowacenia naskórka; blaszka  warstwy 

rogowej pokrywająca dystalną część obwodowych paliczków palców rąk  

i stóp. Składa się z korzenia, trzonu i części wolnej.”4 

 

Budowa paznokcia5 

                                                           
4 T. Rożniatowski (red.), Polski słownik medyczny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 

1981, s. 856. 
5 A. Gradzińska, I. Pniewska, J. Szymańczyk, Zmiany barwnikowe paznokci. Diagnostyka różnicowa i 

postępowanie, „Kosmetologia Estetyczna” 2018, t. 7(4), s. 484. 
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Na powyższej fotografii przedstawiona jest budowa ludzkiego paznokcia. Zasadniczym 

elementem jest płytka paznokciowa, którą powszechnie określa się mianem paznokcia. Wolny 

brzeg płytki paznokciowej jest tą częścią, która przyrasta na długość i w praktyce jest skracana 

w trakcie zabiegów kosmetyczno- higienicznych. Wały paznokciowe ograniczają płytkę 

paznokciową po bokach oraz w części proksymalnej. Zdaniem A. Gradzińskiej, I. Pniewskiej  

i J. Szymańczyka płytka paznokciowa składa się z 100 – 150 warstw korneocytów i ma grubość 

około 0,5 mm.6 M. Blaszczyk wskazuje , że paznokcie są wytworami naskórka, które  powstają 

przez podział komórek nabłonka, tworzących macierz paznokcia.7  W literaturze przedmiotu 

podkreśla się, że budowa paznokci jest złożona, albowiem każda część składowa ma przypisane 

określone znaczenie nie tylko funkcjonalne, ale także diagnostyczne.8  B. Młodziejowski  

i I. Sołtyszewski grubość paznokcia określają na 0,4 mm, zaś wzrost (przyrost) na 0,5 mm 

tygodniowo. Sam paznokieć definiują jako zrogowaciałą blaszkę , która osłania opuszkę palca 

człowieka, ale też naczelnych.9 Przywołani autorzy podkreślają, że zasadniczym składnikiem 

paznokci jest keratyna.10 Nie sposób w tym miejscu nie zdefiniować keratyny, która jest 

białkiem włóknistym. Wedle autorów Małej encyklopedii medycyny należy ona do grupy 

skleroproteidów i zawiera głównie duże ilości siarki, głównie w wiązaniach dwusiarczkowych 

aminokwasy cystyny.11 Keratyna nie jest białkiem właściwym wyłącznie człowiekowi, 

albowiem, co już wyżej wskazano, występuje w paznokciach naczelnych, ale także jest  obecna 

w skórze, we włosach, w wełnie, jaki w rogach, pazurach i piórach zwierząt. W literaturze  

z dziedziny medycyny akcentuje się funkcję paznokcia u człowieka, która związana jest  

z dotykiem. Przyjmuje się, że „ opuszka palca pozbawionego paznokcia jest mniej wrażliwa na 

dotyk”.12 Opisując ludzki paznokieć można dostrzec dwie jego zasadnicze części,  

a mianowicie: trzon oraz korzeń. Trzon ( corpus ungius) to większa cześć, leżąca dystalnie, 

natomiast korzeń ( radix ungius) to część proksymalna, zdecydowanie mniejsza, która na 

znacznej powierzchni pokryta jest skórą i tylko w niewielkim stopniu jest widoczna na zewnątrz 

                                                           
6 Ibidem, s. 484. 
7 M. Błaszczyk, Histologia dla kosmetologów, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2013, s. 104. 
8 Zob. S. Gregoriou, G. Argyriou, G. Arios, D. Rigopoulos, Schorzenia paznokci a choroby układowe – o czym 

mówi nam wygląd paznokci?, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2009, t. 3, nr 2, s. 129–135; P. Brzeziński, M. Bury, 

E. Jagiełło-Wieczorek, Współistnienie zespołu żółtych paznokci z objawami ogólnoustrojowymi – prezentacja 

przypadków, „Nasza Dermatologia Online” 2010, nr 1(2), s. 15–18. 
9 B. Młodziejowski, I. Sołtyszewski, Ślady biologiczne, w: M. Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady 

kryminalistyczne…, op. cit., s. 133. 
10 Ibidem, s. 133. 
11 T. Rożniatowski (red.), Mała encyklopedia medycyny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, t. 

II, s. 482. 
12 J. Sokołowska-Pituchowa (red.), Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. IV poprawione 

i uzupełnione, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983, s. 744. 
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w postaci białawego obłączka ( lunula).13 U pewnej grupy osób, obłączek nie jest widoczny na 

małych palcach dłoni, jak i na palcach stóp, z wyłączeniem paznokcia palucha.  Brzeg wolny 

paznokcia ( margo Liber) po oby stronach przechodzi w brzegi boczne zwane margo lateralis.  

Na przeciwległej stronie brzegu wolnego znajduje się brzeg zakryty, wchodzący do zatoki 

paznokcia. Jest on ograniczony niewielką wyniosłością- wałem paznokciowym. Z tejże 

wyniosłości na powierzchnię paznokcia łagodnie schodzi warstwa nabłonka- obrąbek 

paznokciowy.14 W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski podają, że płytka paznokciowa 

ma wypukły kształt w dwóch płaszczyznach – poprzecznej oraz podłużnej. Stopień tychże 

wypukłości jest różny. Zdaniem autorów za najbardziej wymierną cechę paznokcia ludzkiego 

należy uznać jego szerokość w stosunku do długości. Z tego tez względu mówi się   

o paznokciach średnio szerokich, gdy zarówno szerokość jak i długość płytki paznokciowej, 

bez wolnego jej brzegu są równe.15  Łożysko, na którym znajduje się paznokieć pokryte jest 

nabłonkiem , zwanym macierzą paznokcia ( matrix ungius), w której przebiegają (na 

powierzchni zwróconej do ciała paznokcia), podłużne listewki skóry właściwej. Zwane są one 

grzebieniami macierzy paznokcia (cristae matricis ungius). Listewki te są oddzielone od siebie 

bruzdami (sulci  matricis ungius).16 Nie sposób w tym miejscu nie podkreślić, że płytka 

paznokcia zwykle ma barwę blado różową, co wynika wprost z faktu umiejscowienia jej w 

macierzy, która jest ukrwiona. Liczne naczynia włosowate przeświecają przez transparentną 

płytkę.17 Omawiając budowę paznokcia nie sposób nie wspomnieć o składzie chemicznym.  

U. Ptaszek – Rohde podaje, że podstawowym składnikiem jest  keratyna naskórkowa i 

włosowa.  W paznokciach znajdują się także aminokwasy, jak choćby kwas glutaminowy,  

fenyloalanina czy glicyna. 18 Skład chemiczny paznokcia to nie tylko keratyna, ale wiele innych 

elementów, choćby wspomniane aminokwasy. Zdaniem przywołanej wyżej autorki  

„w paznokciach zasadniczo obecna jest znaczna ilość kwasu glutaminowego, pół-cystyny 

argininy, kwasu asparaginowego, seryny i leucyny. Koperta komórkowa paznokcia zawiera 

duże ilości proliny, w przeciwieństwie do matrycy komórkowej, która zawiera liczne reszty 

cysteinylowe. Węglowodany również znajdują się w błonie komórkowej ludzkich paznokci. 

Zawartość lipidów w paznokciach jest mniejsza niż 5% (8-9), a zawartość siarki jest wysoka, 

                                                           
13 Ibidem, s. 744. 
14 W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla średnich 

szkół medycznych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1980, s. 504.  
15 Ibidem, s. 504. 
16 J. Sokołowska-Pituchowa (red.), op. cit., s. 744. 
17 W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski, op. cit., s. 505. 
18 U. Ptaszek-Rohde, Bezpieczeństwo i skuteczność działania preparatów do stylizacji i pielęgnacji paznokci, 

„Świat Przemysłu Kosmetycznego” 2020, nr 1, s. 81. 
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podobnie jak we włosach. Azot jest kolejnym ważnym składnikiem wynikającym z obecności 

wysokiego poziomu keratyny. Paznokieć zawiera również inne pierwiastki, jak Ca, Mg, Na, K, 

Fe, Cu i Zn, ale w niższych stężeniach. Wcześniej uważano, że zawartość wapnia odpowiada 

za twardość warstwy grzbietowej paznokcia. Jednak obecnie uważa się, że obecność wiązań 

dwusiarczkowych, a nie zawartość wapnia, jest odpowiedzialna za twardość paznokci. Ilości 

śladowe Cr, Se, Au, Hg, Ag i Co również odnotowano w ludzkim paznokciu”.19 Podobnego 

zdania jest M. Wawszczak, która obok wymienionych składowych, wskazuje nadto argininę 

oraz wodę. Podaje, że ludzki paznokieć zbudowany jest blisko ze 100 warstw, w większości 

keratyna.20 W literaturze przedmiotu ( medycznej) opis paznokci człowieka  w perspektywie 

anatomii ( morfologii) jest jednolity.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ibidem, s. 81. 
20 M. Wawszczak, Budowa paznokcia, skład chemiczny, czynniki niszczące, źródło:  

https://www.medonet.pl/zdrowie,budowa-paznokcia---sklad-chemiczny--czynniki-

niszczace,artykul,1732398.html [dostęp 21.11.2020].  
21 Między innymi zob. T. Wolski, B. Kędzia, Pharmacotherapy of skin. Part 1. Constitution and physiology of 

skin, „Postępy Fitoterapii” 2019, nr 1, s. 61–67; A. Górska, A. Graboś, D. Kozar, E. Prejsnar-Wiśniewska, E. 

Sadlik, Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON Sp. z o.o., 

Poznań, b.r.w. (ISBN 978-83-946506-2-9); M. Jakubowicz, Anatomia człowieka, t. II, Wyższa Szkoła Zawodowa 

Pielęgnacji Zdrowia i Urody, Poznań 2007; M. Kaniewska, Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013; A. Bochenek, M. Reicher, Anatomia człowieka, 

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1978; D. Nowicka, Dermatologia. Podręcznik dla 

studentów dermatologii, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2020. 
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Rozdział 2. Anomalie paznokci 

 

Anomalie to pewne odstępstwa od stanu prawidłowego. Czasami termin ten używany jest do 

określenie zmiany w budowie morfologicznej organizmu.  Według autorów Wielkiego 

słownika języka polskiego termin ten oznacza „zjawisko niemieszczące się w określonej 

normie”.22 Paznokcie, jak inne składowe elementy ludzkiego organizmu mogą być 

zmienione, nie tylko chorobowo, ale także w wyniku innych czynników, choćby natury 

genetycznej. Do najczęściej wymienianych wrodzonych anomalii paznokci zalicza się:  

 wrodzone zgrubienie paznokci, paznokcie rurkowate, 

 wrodzoną izolowaną dystrofię paznokcia , 

 zespół paznokieć- rzepka, 

 genodermatozy z anomaliami paznokciowymi (erytrodermia ichtiotyczna 

wrodzona -  odmiana niepęcherzowa,  choroba Dariera,  choroba Haileya-Haileya,   

dysplasia ectodermalis hidrotica, ogniskowa hipoplazja skóry, łącząca  

i dystroficzna postać pęcherzowego oddzielania się naskórka, wrodzona 

dyskeratoza), 

 dziedziczne anomalie paznokciowe ( naparstkowane paznokcie, różne formy 

anonychii).23 

Drugą grupę zmian w obrębie paznokci stanowią zmiany natury chorobowej o różnym 

podłożu i różnej etiologii. W literaturze przedmiotu ( dermatologia) podkreśla się związek  

atrofii i aplazji paznokci z nieprawidłową dietą, w szczególności ubogą w krzem, żelazo  

i cynk.  Są to zmiany zanikowe płytki paznokciowej, które mogą być także rezultatem defektu 

entodermalnego jak i innych schorzeń wpływających wyniszczająco na organizm człowieka.24 

Do zmian chorobowych zalicza się grzybice paznokci, szorstkość paznokci jak i zespół żółtych 

                                                           
22 Wielki Słownik Języka Polskiego, źródło: 

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=44303&ind=0&w_szukaj=anomalia [dostęp 21.11.2020]. 
23 Zob. R.J. Rycroft, S.J. Robertson, S.H. Wakelin, Dermatologia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 

Warszawa 2014. 
24 D. Nowicka, op. cit., s. 99. 
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paznokci. Obraz zmian wrodzonych, zanikowych jak i chorobowych jest charakterystyczny,  

w przeciwieństwie do etiologii, która mimo postępu w dziedzinie medycyny, nie zawsze jest 

uchwytna. Warto w tym miejscu choćby w zwięzły sposób przedstawić anomalie paznokci, jak 

i niektóre z chorób, jakie obejmują ten przydatek skóry. 

Wrodzone zgrubienie paznokci  związane jest z wrodzonym zespołem zaburzeń 

rozwojowych tkanek entodermalnych. Zdaniem M. Zadarskiej, K. Perkowskiego,  

M.  Marczyńskiej – Stolarek, A. Osmólskiej – Boguckiej, A. Rakowskiej i L. Rudnickiej 

„dysplazja ektodermalna jest genetycznie uwarunkowanym zespołem wad rozwojowych 

struktur pochodzenia ektodermalnego.  Główne objawy dysplazji ektodermalnej dotyczą skóry 

i jej przydatków (włosów, paznokci, gruczołów potowych, części twarzowej czaszki, tkanek 

oka, ucha, nad nerczy, układu nerwowego oraz rozwoju umysłowego”.25 Paznokcie w takich 

przypadkach są słabo wykształcone, z cechami dystrofii, krótkie, cienkie, łamliwe i bardzo często 

o zmienionym kształcie (na przykład paznokcie łyżeczkowate). Niekiedy obserwowane są 

zaburzenia keratynizacji , jak i oddzielanie się paznokcia od łożyska.26 

 

 

Fot. Wrodzone zgrubienie paznokci27 

                                                           
25 M. Zadarska, K. Perkowski, M. Marczyńska-Stolarek, A. Osmólska-Bogucka, A. Rakowska, L. Rudnicka, 

Symptoms of ectodermal dysplasia according to Freire-Maia and Pinheiro, „Dental Forum” 2014, nr 2(XLII), s. 

33. 
26 Ibidem, s. 36. 
27 Źródło: https://www.novakosmetyka.pl/pl/oferta/podologia/obcinanie-grubych-i-problematycznych-

paznokci/p62/ [dostęp 21.10.2020]. 
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Kształt wrodzonych zgrubień obejmujących płytkę paznokcia może być bardzo różny.  

Niekiedy wyglądają tak, jak na zamieszczonej wyżej fotografii, innym zaś razem wyglądają jak 

szpony zwierzęce.  

 

 

Fot. Wrodzone zgrubienie paznokci ( paznokcie szponowate, szponiaste)28 

Tasleem Arif, Mohammad Adil, Syed Suhail Amin, Konchok Dorjay opisali przypadek 

młodego mężczyzny z rzadką chorobą, jaką jest wrodzone zgrubienie paznokci typu 1. Obok 

anomalii w obrębie paznokci stwierdzono także inne symptomy w postaci zgrubienia podeszwy  

stóp oraz nawracających pęcherzy na ich powierzchni.  Początek zmian zaobserwowano w 

wieku 1,5 miesiąca, a w trzecim miesiącu życia wykształcone były w pełni zmiany obejmujące 

podeszwy stóp.29 Zmiany takie nie są częstymi , co akcentują autorzy doniesienia, jednakże 

kliniczny obraz jest charakterystyczny, co z kolei pozwala na ustalenie kierunku terapii.  

Zdaniem Stamatisa Gregoriou, George Argyriou, George Lariosa i Dymitrisa Rigopoulosa 

wygląd paznokcia pozwala na ustalenie choroby podstawowej, w której przebiegu jednym  

z objawów jest właśnie zmiana w obrębie paznokci. Autorzy podają 11 rodzajów  zmian  

paznokci, które mają charakterystyczny wygląd, w tym : onycholizę, paznokcie pałeczkowate, 

                                                           
28 Źródło: https://instytutpodologiczny.pl/onychogryphosis-zgrubienie-paznokcia-na-ksztalt-szponu/ [dostęp 

21.10.2020]. 
29 T. Arif, M. Adil, S.S. Amin, K. Dorjay, Pachyonychia congenita type 1: Classical presentation of a rare 

disease, „Dermatology Review – Przegląd Dermatologiczny” 2018, nr 1, s. 91–94.  
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koilonychię, bruzdy poprzeczne Beau, paznokcie naparstkowe czy paznokcie Therre’go. 

Wygląd jest na tyle charakterystyczny, że pozwala na stosunkowo szybką diagnozę.30 

  

Fot. Onycholiza31 

  

Fot. Bruzdy poprzeczne Beau32 

 

                                                           
30 S. Gregoriou, G. Argyriou, G. Larios, D. Rigopoulos, op. cit., s. 129–135. 
31 Ibidem, s. 131. 
32 Ibidem, s. 132. 
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Fot. Paznokcie Therry’ego33 

Zespół paznokieć - rzepka to stosunkowo rzadka przypadłość o podłożu 

genetycznym.  Ten zespół inaczej zwany jest onychoosteodysplazją, nychoosteodystrofią, 

zespołem Turnera-Kiesera, zespołem Iliac-Horn lub chorobą Fonga. Zdaniem  M. Majewskiej 

„ to rzadkie zaburzenie genetyczne, którego istotą jest brak lub niewłaściwy rozwój paznokci 

oraz niewykształcenie się lub niepełne albo wadliwe ukształtowanie się rzepki”.34  

 

Fot. Paznokcie w zespole paznokieć – rzepka35 

                                                           
33 Ibidem, s. 133. 
34 M. Majewska, Zespół paznokieć–rzepka: przyczyny, objawy, leczenie, źródło: 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/zespol-paznokiec-rzepka-przyczyny-objawy-i-
leczenie-aa-MShL-7jkg-jsWY.html [dostęp 22.10.2020]. 
35 Źródło: http://lekarzkatowice.blogspot.com/2014/07/zespo-paznokciowo-rzepkowy-syn-zespo.html [dostęp 

22.10.2020]. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/anatomia/rzepka-budowa-funkcje-choroby-aa-w4m8-gqwj-chbj.html
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Kształt płytki paznokcia w zespole paznokieć – rzepka jest dość charakterystyczny , co 

łatwo dostrzec. Warto jednak podkreślić, że niekiedy zmienionym kształtom, nierównościom  

i brakom części płytki błędnie przypisuje się nie tyle istnienie określonej jednostki chorobowej, 

co choćby obgryzanie paznokci. Oczywistym jest, że wnioski tego rodzaju są wynikiem 

obserwacji nie lekarzy, lecz osób nie mających stosownych kompetencji do oceny stanu 

zdrowia. 

Anomalie paznokci mogą być także analizowane w związku ze zniekształceniami 

spowodowanymi wykonywanymi przez człowieka pracami czy używanymi środkami 

chemicznymi, ( płyny do mycia, żele do prania , inne środki czyszczące). Obok tychże 

czynników paznokcie podatne są na różnego typu infekcje, w szczególności grzybicze  

i drożdżakowe. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że płytka paznokcia stanowi swoiste 

odzwierciedlenie stanu zdrowia człowieka. Zdaniem E. Pakuły „ podłużne , wąskie prążki  

oddzielone od siebie wąskimi bruzdami pojawiające się na paznokciach są typowe dla osób 

starszych. Czasem mogą towarzyszyć chorobom układu pokarmowego, układu krążenia, 

zaburzeniom hormonalnym , łuszczycy czy łysieniu plackowatemu.”36 

  

Fot. Paznokcie naparstkowe 37 

Często opisywanymi zmianami w przedmiotowym zakresie są paznokcie w kształcie 

szkiełka zegarkowego oraz palce pałeczkowate. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że 

zmiany tego typu  mogą mieć charakter wrodzony jak nabyty ( w przebiegu różnych chorób 

                                                           
36 E. Pakuła, Co mówią paznokcie, „Bez Recepty” 2005, nr 2.  
37 Źródło: https://i.wpimg.pl/960x0/portal-parenting.wpcdn.pl/2018/11/29/paznokcie_e684.jpg [dostęp 

22.10.2020]. 
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układowych). Stamatis Gregoriou, George Argyriou, George Larios, Dimitris Rigopoulos 

podkreślają, że „paznokcie pałeczkowate występujące po jednej stronie mogą się wiązać  

z porażeniem połowiczym i chorobami naczyniowymi, natomiast zmiany obustronne mogą 

towarzyszyć chorobom nowotworowym, chorobom płuc, serca, przewodu pokarmowego, 

chorobom zakaźnym, endokrynologicznym, naczyniowym i wieloukładowym.”38 Nie sposób 

nie  wspomnieć w tym miejscu, że w przypadku zakażenia wirusem HIV także obserwuje się 

zmiany płytki paznokciowej w postaci paznokci pałeczkowatych.39  Nie mniej interesujące są 

spostrzeżenia i wnioski z badań stanu paznokci w przebiegu zakażenia wirusem HIV, jakie 

przeprowadzono w Indiach.  Pratik Gahalaut , Nitin Mishra , Sandhya Chauhan , Ali Mir 

Mubashir, Rastogi Madhur Kant  oraz  Riaha Thakur opisali zmiany obłączka paznokcia w 

przebiegu infekcji wirusem HIV.  Zmiany są charakterystyczne, co zdaniem autorów ma istotne 

znaczenie dla diagnostyki zakażania oraz podejmowanych działań leczniczych. Obłączek 

zajmuje większą część płytki paznokciowej.40 Zniekształcenia paznokci  

jak i palców dłoni czy stóp mogą być dziedziczne, ale także powstać w różnym okresie życia 

człowieka. Skrócenie kości kciuka zwykle łączy się z poszerzeniem płytki paznokciowej  

z równoczesnym jej skróceniem w przekroju podłużnym.  Najbardziej charakterystyczne są 

deformacje paznokci palców stóp, głównie w wyniki noszenia zbyt ciasnego, wąskiego obuwia.  

Paznokcie ulegają swoistemu uwypukleniu ku górze, co z kolei jest jedną  

z możliwych przyczyn wrastających paznokci. Warto także podkreślić, że wrastające paznokcie 

mogą być w niektórych przypadkach cechą  identyfikującą, niemniej jednak należy w takich 

razach zachować daleko idącą ostrożność w przyjęciu za pewne ustalenie tożsamości.  

 

 

 

                                                           
38 S. Gregoriou, G. Argyriou, G. Larios, D. Rigopoulos, Schorzenia paznokci a choroby układowe – o czym mówi 

nam wygląd paznokci? Co można zobaczyć i jakie choroby należy podejrzewać w przypadku przedstawionych 11 

rodzajów zmian paznokci?, „The Journal of Family Practice” 2008, nr 57(8) [przedruk: „Forum Medycyny 

Rodzinnej” 2009, t. 3, nr 2, s. 129–135, cytowanie s. 131]. 
39 Zob. między innymi: B. Cribier,  M.L. Mena,  D. Rey,  M. Partisani,  V. Fabien,  J.M. Lang,  E. Grosshans,  Nail 

changes in patients infected with human immunodeficiency virus. A prospective controlled study, „Archives of 

Dermatology” 1998, nr 134(10), s. 1216–1220. 
40 P. Gahalaut, N. Mishra, S. Chauhan, M. Mubashir Ali, M. Kant Rastogi, R. Thakur,  Anolunula in fingernails 
among patients infected with HIV, „International Scholarly Research Notices” 2014 , identyfikator 
artykułu 271230, https://www.hindawi.com/journals/isrn/2014/271230/ [dostęp 22.10.2010].  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cribier+B&cauthor_id=9801676
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mena+ML&cauthor_id=9801676
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rey+D&cauthor_id=9801676
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Partisani+M&cauthor_id=9801676
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fabien+V&cauthor_id=9801676
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lang+JM&cauthor_id=9801676
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Grosshans+E&cauthor_id=9801676
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Rozdział 3. Choroby paznokci  

 

Obok anomalii anatomicznych, paznokcie , podobnie jak inne elementy składowe ludzkiego 

organizmu są podatne na wszelkiego rodzaju infekcje i urazy.  Choroby paznokci mają różne 

źródła , podobnie jak w przypadku innych schorzeń występujących u człowieka.  Można podjąć 

próbę klasyfikacji chorób tego wytworu (przydatek) skóry w ujęciu dychotomicznym,  

a mianowicie : choroby nowotworowe i choroby nie nowotworowe.  Oczywistym jest, że takich 

prób klasyfikacyjnych można wskazać więcej, wykorzystując chociażby grupy schorzeń  

(zmiany łuszczycowe i przykładowo zmiany grzybicze). Z punktu widzenia niniejszego 

opracowania warto podjąć próbę klasyfikacji zmian chorobowych opartych na wyglądzie zmian 

okiem nieuzbrojonym.  Wydawać się może, że propozycja taka jest nieco przestarzała, 

nieaktualna, jednakże w moim przekonaniu – trafna.  Wynika to z faktu jednego, a mianowicie 

możliwości dostrzeżenia tego co w ocenie obserwującego wydaje się zmienione w wyglądzie 

paznokcia. Z jednej strony mogą być to anomalie, które przykuwają uwagę swoim wyglądem, 

z drugiej natomiast zmiany nieprzypominające tych pierwszych i uzasadniających istnienie 

zmian chorobowych. Kryminalistyk nie jest znawcą schorzeń, a specjalistą poszukującym  

i badającym materiał dowodowy, jeśli ku temu posiada stosowne umiejętności, doświadczenie, 

wiedzę oraz instrumentarium. Na marginesie trzeba dodać, że sądowo – medyczne badania 

materiału dowodowego wpisało się na stałe w praktykę działań organów ścigania. Trudno sobie 

dziś wyobrazić współczesny proces (karny, czy cywilny) bez udziału medyków sądowych.41  

                                                           
41 Zob. A. Jakliński, Z. Marek, Medycyna sądowa dla prawników, Zakamycze, Kraków 1996; A. Jakliński, J.S. 

Kobiela, K. Jaegermann, Z. Marek, Z. Tomaszewska, B. Turowska,  Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów 

medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983; T. Marcinkowski, Medycyna sądowa 

dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993;  Z. Marek, M. Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie i 

toksykologiczne, Zakamycze, Kraków 2001, wyd. II; R. Pawłowski, Medyczno-sądowe badania śladów 

biologicznych, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997; Z. Marek, Wartość badania 

pośmiertnego na tle współczesnych metod badania laboratoryjnego, „Archiwum Medycyny Sądowej i 

Kryminologii” 1995, nr 45; V.J. DiMaio, D. DiMaio, Medycyna sądowa, wyd. I polskie (red. B. Świątek, Z. 

Przybylski), Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003; A. Dettlaff-Kąkol, R. Pawłowski, Ocena 

przydatności polimorficznych loci Y-STR do identyfikacji seryjnego gwałciciela ze Świnoujścia, „Problemy 

Kryminalistyki” 2002, nr 238; J. Dzida, Granice kompetencji medyka sądowego przy współopiniowaniu z 

lekarzami innych specjalności, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1996, nr 46; S. Raszeja, Refleksje 

na temat tanatologii – klasycznego działu medycyny sądowej, „Annales Academiae Medicae Gedanensis” 2005, 

nr 35; K. Woźniak,  A. Moskała, A. Urbanik,  P. Kopacz, M. Kłys, Pośmiertne badania obrazowe z rekonstrukcją 
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Opisanie wszystkich znanych ludzkości chorób paznokci z racji na ramy tego opracowania jest 

niemożliwe, po wtóre mijałoby się z celem, ponieważ istotą przedmiotowych rozważań są 

badania paznokci ludzkich na potrzeby kryminalistyki.  Z tego też wzglądu przedstawione 

zostaną wybrane choroby paznokci, o charakterystycznym obrazie dla nieuzbrojonego oka 

ludzkiego.  Nie oznacza to wszakże kategorycznego osądu co do charakteru zmiany, która 

wymaga znajomości specjalnych (z dziedziny medycyny).  

Czerniak paznokcia to rzadka odmiana nowotworu złośliwego. R. Śpiewak i G. 

Kamińska – Winciorek wskazują,  że „ rozpoznanie czerniaka podpaznokciowego bardzo 

trudno jest ustalić wyłącznie na podstawie badania klinicznego ze względu na możliwe 

podobieństwo do krwiaka podpaznokciowego, znamion melanocytowych czy też zakażeń 

grzybiczych lub bakteryjnych.”42 Autorzy wskazują na wzorce tej zmiany nowotworowej,  

a mianowicie: łagodny homogeny, łagodny linijny, złośliwy linijny, oraz ognisk 

wybroczynowych.   

Wzorzec łagodny linijny jest typowy dla znamienia melanocytowego. Widoczny jest 

zachowany linijny układ prążków barwnikowych o tej samej grubości, o przebiegu 

równoległym i charakterystycznym prostokątnym układzie prostokątnym układzie.43 

 

 

Fot. Czerniak paznokcia 44 

                                                           
3D: nowa droga rozwoju klasycznej medycyny sądowej, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2009, 

nr 59(2).  
42 G. Kamińska-Winciorek, R. Śpiewak, Dermoscopy on subungual melanoma, „Postępy Higieny i Medycyny 

Doświadczalnej” 2013, nr 67, s. 380, 382–383. 
43 Ibidem, s. 382. 
44 Fotografa: (@Jean Skinner Facebook), https://portal.abczdrowie.pl/zmiany-na-paznokciach-moga-swiadczyc-

o-rozwoju-czerniaka [dostęp 28.10.2020].  

https://portal.abczdrowie.pl/zmiany-na-paznokciach-moga-swiadczyc-o-rozwoju-czerniaka
https://portal.abczdrowie.pl/zmiany-na-paznokciach-moga-swiadczyc-o-rozwoju-czerniaka
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Fot. Wzorzec łagodny homogenny typowy dla  

łagodnej plamy soczewicowatej45 

 

W przypadku wzorca złośliwego linijnego , zmiana widoczna na płytce paznokcia 

przybiera kształt trójkąta, wierzchołkiem skierowanego ku części dystalnej, natomiast  we 

wzorcu ognik wybroczynowych, zmiana ma wygląd linijnych wypustek.46 

Krwiaki podpaznokciowe niekiedy wyglądem przypominają czerniaka. Cechą 

charakterystyczną jest przesuwanie się zmiany w kierunku wolnego brzegu płytki 

paznokciowej. A. Cichewicz podaje, że krwiak taki „powstaje najczęściej w wyniku tępego 

urazu paznokcia. Objawia się jako czerwona lub sinobrązowa plama. Jest to nagromadzenie 

wynaczynionej krwi w następstwie urazu paznokcia i naczyń położonych pod płytką 

paznokciową. Krwiak przesuwa się w miarę wzrostu paznokcia.”47 

 

Fot. Krwiak paznokcia  kciuka  dłoni48 

                                                           
45 G. Kamińska-Winciorek, R. Śpiewak, op. cit., s. 382. 
46 Ibidem, s. 383. 
47 A. Cichewicz, Choroby paznokci, 

https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/73209,choroby-paznokci  [dostęp 28.10.2020].   
48 A. Kovacs, Krwiak pod paznokciem: przyczyny, leczenie. Jak wygląda krwiak podpaznokciowy?,  
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Zwykle krwiaki podpaznokciowe powstają, co już wskazano, w wyniku urazu  

o przypadkowym charakterze, ale też mogą być rezultatem celowego działania przestępnego  

(miażdżenie palców w części dystalnej). Innym charakterystycznym schorzeniem paznokci jest 

łuszczyca.  

     

 

Fot. Łuszczyca paznokci49 

W literaturze przedmiotu choroba ta opisywana jest bardzo szeroko.50 Etiologia 

łuszczycy nie jest w pełni poznana.  Autorzy Małej encyklopedii medycyny opisują łuszczycę 

                                                           
https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Dermatologia/Krwiak-pod-paznokciem-podpaznokciowy-przyczyny-

objawy-leczenie [dostęp 28.10.2020].   
49 Źródło: https://febumed.pl/porady/68-Luszczyca-zdjecia-roznych-form-luszczycy [dostęp 29.10.2020]. 
50 Zob. A. Michalak-Stoma, M. Juszkiewicz-Borowiec, D. Wojnowska, Charakteryctyka zmian paznokciowych w 

łuszczycy pospolitej, „Nowa Medycyna” 2006, nr 1; H. Wolska, Łuszczyca paznokci, „Przegląd Dermatologiczny” 

2010, nr 97; R. Maleszka, V. Ratajczak-Stefańska, M. Różewicka-Czabańska, Zmiany infekcyjne paznokci, 

https://febumed.pl/porady/68-Luszczyca-zdjecia-roznych-form-luszczycy
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jako chorobę niezakaźną, o przewlekłym charakterze i stosunkowo częstym występowaniu. 

Istota polega na przyspieszonym i nieprawidłowym rogowaceniu.51 E. Robak podaje, że 

pierwszy opis obrazu łuszczycy pochodzi od Hipokratesa , a częstość występowania tej choroby 

jest największa u ludzi rasy kaukaskiej, najrzadziej zaś w przedstawicieli rasy negroidalnej.  

Autorka ta pośród czynników etiologicznych łuszczycy wymienia: czynniki genetyczne, 

zaburzenia immunologiczne, czynniki neurogenne, angiogenezę oraz udział  cytokin, natomiast 

za czynniki wyzwalające chorobę podaje: infekcje, stres,  urazy psychiczne i mechaniczne, 

alkohol oraz niektóre leki.52  Łuszczyca jest chorobą wielotypową, co oznacza różne jej 

postacie, obejmujące różne części ludzkiego ciała.  Wśród typów tej choroby wymienia się: 

łuszczycę zwykłą, łuszczyce zadawnioną, łuszczycę brodawkującą, łuszczycę wysiękową, 

łuszczycę bruźdźcową, łuszczycę kropelkowatą, łuszczycę grudkową, łuszczycę plackowatą, 

łuszczycę stawową, łuszczyce krostkową, łuszczycę uogólnioną.53  K. Romańska – Gocka 

wskazuje, że „ łuszczyca jest jedną z najczęściej rozpoznawanych chorób w praktyce 

dermatologicznej. Jest to niezakaźna choroba, grudkowo-złuszczająca, która dotyczy 1–5% 

populacji europejskiej, w równym stopniu kobiet i mężczyzn.”54 W świetle przedstawionych 

wyżej doniesień naukowych, nie sposób nie zauważyć, że choroba ta dotyka wielu osób i jest 

charakterystyczna w przebiegu.  Objęte procesem chorobowym paznokcie mają typowy 

wygląd, choć nierzadko się zdarza, że w przebiegu łuszczycy diagnozowana jest równolegle 

grzybica płytek paznokciowych.  Ta ostatnia jest częstą chorobą , dotyczącą nie tylko skóry, 

ale także paznokci. B. Gradowicz pisze , że „grzybica paznokci (onychomikoza) należy do 

grzybic powierzchniowych, wraz z grzybicami skóry oraz grzybicami włosów stanowi obecnie 

w Polsce istotny problem epidemiologiczny, a także społeczny. Jest to schorzenie przewlekłe  

i nawrotowe, które może obniżać jakość życia”.55  

 

                                                           
„Przegląd Dermatologiczny” 2011, nr 98; I. Chlebicka, A. Reich, J. Szepietowski, Łuszczyca brudźcowa z 

nasilonymi zmianami paznokciowymi u pacjenta zakażonego HIV, „Przegląd Dermatologiczny” 2016, nr 103(1); 

A. Macura, E. Legieć-Krzemień, B. Pawlik, M. Skóra, Podatność płytek paznokciowych pacjentów z łuszczycą na 

zakażenie grzybicze, „Postępy Dermatologii i Alergologii” 2004, t. 21, nr 6. 
51 T. Rożniatowski (red.), Mała encyklopedia medycyny, op. cit., s. 623. 
52 E. Robak, Łuszczyca, http://a.umed.pl/dermatologia/doc/Luszcyca%20dla%20studentow.pdf  [dostęp 31.10. 

2020].  
53 Źródło: https://www.doctormed.pl/info/dermatologia/luszczyca-lac-psoriasis/ [dostęp 31.10.2020].  
54 K. Romańska-Gocka, Farmakoterapia łuszczycy, „Farmakologia Polska” 2009, nr 65(9), s. 647. 
55 B. Gradowicz, Grzybica paznokci. Czynniki ryzyka, profilaktyka, metody leczenia i pielęgnacji, „Kosmetologia 

Estetyczna” 2019, t. 8, nr 5, s. 599.  

https://www.doctormed.pl/info/dermatologia/luszczyca-lac-psoriasis/
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Fot. Grzybica paznokci  stóp56 

      

Fot. Grzybica paznokci dłoni57 

Zdaniem J. Szepietowskiego i A. Franczuk grzybica paznokci  może być wywołana 

przez trzy grupy grzybów, a mianowicie grzyby pleśniowe, grzyby Drożdżopodobne oraz 

dermatofity.  Autorzy wskazują, że aktualna klasyfikacja grzybicy paznokci obejmuje pięć 

typów, które różnią się tak mechanizmem  objawami klinicznymi.58  

 

 

 

                                                           
56 Źródło: http://www.leksykonzdrowia.pl/choroby/grzybica-paznokci-pol.php [dostęp 31.10.2020]. 
57 J. Szepietowski, A. Franczuk, Grzybica paznokci, „Nowa Medycyna” 2001, nr 1, 

http://www.czytelniamedyczna.pl/1280,grzybica-paznokci.html [dostęp 31.10.2020]. 
58 Ibidem. 

http://www.leksykonzdrowia.pl/choroby/grzybica-paznokci-pol.php
http://www.czytelniamedyczna.pl/1280,grzybica-paznokci.html
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Ryc. Typy grzybicy paznokci59 

 Dystalna i boczna podpaznokciowa onychomikoza (DSLO – Distal and Lateral 

Subungual Onychomycosis) to zdaniem A. Malinowskiej i R. Nowickiego , najczęstsza postać 

grzybicy paznokci. Drobnoustroje chorobotwórcze wnikają do łożyska paznokcia pod wolnym 

brzegiem płytki lub od strony wałów paznokciowych bocznych.  Proksymalna onychomikoza 

charakteryzuje się zbielenim bliższej części paznokcia, natomiast powierzchowna biała 

onychomikoza cechuje się kremowobiałymi lub czarnymi nalotami (występuje na paznokciach 

stóp). Wewnątrzpaznokciowa onychomikoza manifestuje się złuszczaniem płytki 

paznokciowej. Ostatnim typem grzybicy paznokci jest całkowita dystroficzna onychomikoza , 

w której dochodzi do całkowitego zniszczenia płytki paznokcia.60 

Do chorób paznokci zalicza się zanokcicę, czyli zakażenia bakteriami aparatu 

paznokciowego. A. Cichewicz wskazuje, że najczęściej zakażenie to powodują gronkowce, 

paciorkowce oraz  pałeczka ropy błękitnej. Charakterystycznym symptomem jest obrzęk  

w okolicy wału paznokciowego, zaczerwienienie oraz zbiornik z treścią ropną.  Niekiedy stan 

zapalny dotyczy okolicy podpłytowej i wówczas może być ona podniesiona ku górze oraz 

zniekształcona.61 

 

                                                           
59 Opracowanie własne na podstawie: J. Szepietowski, A. Franczuk, Grzybica paznokci, op. cit. 
60 A. Malinowska, R. Nowicki, Grzybica paznokci – terapia musi być konsekwentna, „Dermatologia po 

Dyplomie” 2014, nr 6. 
61 A. Cichewicz, Choroby paznokci, op. cit.  

Typy grzybicy paznokci

Dalsza i boczna 
podpaznokciowa 

onychomikoza (distal 
and lateral subungual 

onychomycosis)

Bliższa 
podpaznokciowa 

onychomikoza 
(proximal subungual 

onychomycosis)

Powierzchowna 
onychomikoza 

(superficial 
onychomycosis)

Wewnątrzpłytkowa 
onychomikoza 

(endonyx 
onychomycosis)

Całkowita dystroficzna 
onychomikoza (total 

dystrophy 
onychomycosis)
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Fot. Zanokcica62 

Ten sam autor pisze także o brodawkach okołopaznokciowych i podpaznokciowych, 

które są wywoływania przez wirusa z grupy HPV (Human Papilloma Virus). Zwykle 

umiejscowione są na wałach paznokciowych lub pod płytką w postaci małych szarawych 

guzków.63 

Często spotykanym  przypadkiem jest wrastanie paznokci . Najczęściej dotyczy to 

paznokcia palucha stopy. Zdaniem J. Maciejewskiej  przyczyn wrastania płytki paznokociwej 

jest wiele, od zbyt ciasnego obuwia, niewłaściwego skracania paznokci, po płaskostopie czy 

nadwagę.64 

 

 

                                                           
62 Ibidem.  
63 Ibidem.  
64 J. Maciejewska, Wrastający paznokieć, 

https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/170628,wrastajacy-paznokiec [dostęp 

31.10.2020].  
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Fot. Wrastający paznokieć palucha stopy65 

Obok wymienionych wyżej chorób w obrębie aparatu paznokciowego, nie sposób nie 

wspomnieć o zmianach wyglądu paznokci w przebiegu niektórych chorób ogólnoustrojowych. 

A. Cichewicz podaje, że w chorobach takich jak rak płuc, rozstrzenie oskrzeli czy gruźlica jak 

i choroby zastawek, częstym objawem są palce pałeczkowate  

z charakterystycznymi w kształcie płytkami paznokciowymi, które wyglądem przypominają 

zegarkowe szkiełko.66 

 

Fot. Palce pałeczkowate z charakterystycznymi paznokciami  

o wyglądzie zegarkowych szkiełek67 

                                                           
65 Źródło: https://ekspert-stop.pl/wp-content/uploads/2016/10/wrastajacy_paznokiec-1080x675.jpg [dostęp 

31.10.2020]. 
66 A. Cichewicz, Choroby paznokci, op. cit. 
67 Ibidem, w opisie A. Cichewicza fotografia pochodzi z „Medycyny Praktycznej”.  

https://ekspert-stop.pl/wp-content/uploads/2016/10/wrastajacy_paznokiec-1080x675.jpg
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Do chorób paznokci zalicza się także liszaj czerwony płaski oraz skrzydlik.  

A. Woźniacka opisuje pierwszą z chorób jako „przewlekłą zapalną dermatozą, która może 

występować na skórze gładkiej, błonie śluzowej jamy ustnej, a także na płytkach 

paznokciowych, które zajęte są u ok. 15 proc. chorych. Częściej zmiany lokalizują się 

w obrębie płytek paznokciowych rąk aniżeli stóp. Początkowo zajętych jest kilka płytek, 

a następnie zmiany rozprzestrzeniają się na pozostałe. Najczęściej obserwuje się ścieńczenie 

płytki, jej podłużne pobruzdowanie, pęknięcia i linijne zgłębienia .Rzadziej płytki są matowe 

i szorstkie, niekiedy dochodzi do onycholizy i spełzania całej płytki.”68 

 

Fot. Liszaj czerwony płaski69 

W dalszej części pracy autorka wskazuje na skrzydlika, który definiuje jako fałd skóry, 

narastający do wolnego brzegu płytki paznokciowej, dzieląc ją na dwie części. Tego typu 

zmiana jest wynikiem urazu i uszkodzenia macierzy paznokcia, jak i zaburzeń krążenia oraz  

w przebiegu liszaja płaskiego.70 

 

                                                           
68 A. Woźniacka, Choroby płytki paznokciowej, „Medycyna po Dyplomie” 2015, nr 6, s. 74– 77, 

https://podyplomie.pl/dermatologia/20278,choroby-plytki-paznokciowej [dostęp 31.10.2020].  
69 Ibidem.  
70 Ibidem. 
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Fot. Skrzydlik71 

Interesujące są także charakterystyczne zmiany w kształcie i zabarwieniu paznokci, 

opisane przez R. Maleszkę. Zdaniem autora  w chorobach ogólnoustrojowych jednym  

z objawów łatwo dostrzegalnych są właśnie zmiany w obrębie aparatu paznokciowego, między 

innymi występujące w przebiegu w przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn 

dolnych, w chorobach metabolicznych, czerwienicy prawdziwej, paradontozie czy 

niewydolności nerek. 72 Według R. Maleszki paznokcie szponowate obserwowane są nie tylko 

w cukrzycy, ale także w niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych , czy w chorobie 

Bǘrgera.73 

  

Fot. Paznokcie szponowate w przebiegu cukrzycy z charakterystycznym paznokciem palucha 

stopy (tzw. róg barani)74 

                                                           
71 Ibidem.  
72 R. Maleszka, Zmiany paznokciowe w chorobach ogólnoustrojowych, 

https://www.termedia.pl/f/f/a1466c228d291da9d8e3b92df7dd6750.pdf [dostęp 01.11.2020]. 
73 Ibidem.  
74 Ch. Wilson, Thick toenails, https://www.foot-pain-explored.com/thick-toenails.html [dostęp 01.11.2020]. 
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W przewlekłej niewydolności krążenia nierzadko obserwowane są paznokcie lancetowate, 

które zdaniem R. Maleszki są typową zmianą przerostową.75 

 

Fot. Paznokcie pincetowate76 

Pasma Meesa z kolei to białe pasma w obrębie płytki paznokciowej stóp i dłoni.77  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że taki objaw w postaci  opisanych pasem występuje 

także w zatruciu arsenem78, jak i w innych chorobach ogólnoustrojowych (na przykład 

niewydolności nerek).79 

 

Fot. Pasma Messa80 

                                                           
75 R. Maleszka, Zmiany paznokciowe w chorobach ogólnoustrojowych, op. cit. 
76 Ibidem.  
77 S. Bailiss  Mallory, A. Bree, P. Chern, Dermatologia pediatryczna (red. wyd. polskiego A. Kaszuba), 

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, s. 372. 
78 A.H. Hall, Chronic arsenic poising, „Toxicology Letters” 2002, nr 128(1–3), s. 69–72. 
79 P. Udayakumar, S. Balasubramanian, K.S. Ramalingam, C. Lakshmi, C.R. Srinivas, A.C. Mathew, Cutaneous 

manifestations in patients with chronic renal failure on hemodialysis, „Indian Journal of Dermatology, 

Venereology and Leprology” 2006, nr 72(2), s. 119–125. 
80 Źródło: http://izla.pl/forum/wpis/1503/user.html [dostęp 01.11.2020]. 

http://izla.pl/forum/wpis/1503/user.html
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W piśmiennictwie odnaleźć można także opisy pleśnic paznokci, które należą do grupy grzybic. 

P. Krzyściak i K. Talaga wskazują, że blisko 50 procent grzybic paznokci wywołanych jest 

przez  pleśnie. Płytka paznokcie zwykle przybiera barwę żółtą, żółto- białą lub żółto – brązową. 

81 Zdaniem autorów pleśnice paznokcie są coraz częściej rozpoznawanymi schorzeniami  

w obrębie płytki paznokciowej.82 

 

Fot. Grzybica paznokcia z podejrzeniem zakażenia grzybami pleśniowymi (niepotwierdzona 

laboratoryjnie)83 

Przedstawione powyżej  choroby paznokci są typowymi schorzeniami , jakie dotyka 

człowieka. Oczywistym jest , że prezentacja ta ma niezwykle ograniczony charakter i zawęża 

zakres do niezbędnego w kontekście przedmiotowych rozważań.  Podkreślenia w tym miejscu 

wymaga fakt, że współczesna nauka, w tym kryminalistyka, ma interdyscyplinarny charakter, 

pozwalający na korzystanie z doświadczeń, ustaleń i wiedzy innych nauk. Najważniejszym w 

moim przekonaniu  jest to, że wszystko, co poznał człowiek, co udowodnił naukowo, służy 

rozwojowi nauki, a co za tym idzie ludzkości. Niestety, są od tej ogólnej  zasady niechlubne 

wyjątki, gdzie wiedza ta służy nie dobru, lecz destrukcji, co niewątpliwie warte jest uwagi  

i osobnych rozważań.   

 

 

 

                                                           
81 P. Krzyściak, K. Talaga, Pleśnice paznokci, „Twoje Zdrowie” 2015, nr 1, s. 2–10.  
82 Ibidem, s. 10.  
83 Źródło fotografii: ibidem, s. 3 

(https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Krzysciak/publication/282506151_Plesnice_paznokci_Nondermato

phyte_onychomycosis/links/5611760108aec422d116fee5/Plesnice-paznokci-Nondermatophyte-

onychomycosis.pdf, dostęp 17.11.2020).  
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Rozdział 4. Istota badań kryminalistycznych  

 

Badania kryminalistyczne to ogólne określenie wszelkiej działalności badawczej w dziedzinie 

kryminalistyki jako nauki o interdyscyplinarnym charakterze. Przyjmuje się, że technika 

kryminalistyczna jest tym działem kryminalistyki, który jest najstarszym, obejmującym  

zdaniem T. Hanauska  „metody jak i środki oraz sposoby wykorzystania zdobyczy nauk 

technicznych i przyrodniczych oraz własnych osiągnięć kryminalistyki do realizacji funkcji tej 

nauki, głównie w sferze badania  informacji i ich  źródeł pochodzących od dowodów 

rzeczowych i śladów”.84 Autorzy Leksykonu policyjnego opisując technikę kryminalistyczną 

podkreślają, iż jest ona ukierunkowana przede wszystkim na ”…uzyskiwanie, zabezpieczanie  

i wykorzystanie rzeczowych źródeł informacji, a więc dowodów rzeczowych.”85  Z kolei  

B. Hołyst wskazuje, ze w literaturze francuskojęzycznej termin kryminalistyka oznacza 

technikę kryminalistyczną, podobnie jak we Włoszech.86  Nie mniej interesująca jest definicja 

kryminalistyki w ujęciu Jana Widackiego i Jerzego Koniecznego, którzy naukę tę rozumieją  

w perspektywie dyscypliny interdyscyplinarnej, bowiem korzysta ona z doświadczeń  

i osiągnięć innych dziedzin.87 W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji pojęcia 

„kryminalistyka”, co nie jest niczym nowym w dobie stałego postępu nauki i rozwoju badań 

empirycznych. Z . Czeczot i T. Tomaszewski proponują, by terminem tym naukę praktyczną, 

która opracowuje zasady działania, wykorzystanie środków tak technicznych jak i 

laboratoryjnych metod badawczych, których celem jest wykrywanie i zapobieganie 

przestępstw.88 Rozważając o istocie badań kryminalistycznych zasadnym jest podjęcie próby 

zdefiniowania tego terminu. W dostępnej literaturze przedmiotu nie odnaleziono takowej, co, 

jak się wydaje, jest wynikiem powszechnego rozumienia pojęcia „badanie”. W Słowniku 

                                                           
84 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zaryc wykładu, Zakamycze, Kraków 2000, s. 40.  
85 W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), Leksykon policyjny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 

2001, s. 147. 
86 B. Hołyst, Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa  1996, s. 13. 
87 J. Widacki, J. Konieczny, Przedmiot i zakres kryminalistyki, w: J. Widacki (red.), Kryminalistyka, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 3. 
88 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, wyd. 1, Wydawnictwo Comer, Toruń 1996, s. 16. 
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Języka polskiego termin ten definiowany jest jako „prace zmierzające do poznania czegoś za 

pomocą analizy naukowej”89. Dookreślenie przymiotnikowe „kryminalistyczny” wskazuje 

zawężenie zakresu czynności badawczych do takich, które służą procesowy wykrywczemu.   

W licznych pracach z dziedziny kryminalistyki wymienia się ekspertyzę 

kryminalistyczną jako „…zespół czynności badawczych wymagających wiadomości 

specjalnych, przede wszystkim z zakresu kryminalistyki I dlatego wykonywanych przez 

biegłego kryminalistyka oraz zakończonych opinią, składającą się ze sprawozdania I wniosków 

mogących mieć charakter  dowodu w procesie”.90 M. Goc podaje zbliżoną leksykalnie definicje 

ekspertyzy kryminalistycznej, akcentując jej istotę. Wymienia tu na pierwszym miejscu 

czynności badawcze, które obejmują szereg czynności od wstępnej analizy zlecenia, przez 

wstępną analizę dostarczonego do badań materiału dowodowego jak porównawczego, 

przygotowania materiału do badań, wybór aparatury badawczej i przeprowadzenie badań, po 

analizę wyników takowych oraz sporządzenie opinii.91 Podobnie pisze J. Moszczyński  

o badaniach kryminalistycznych, utożsamiając je z ekspertyzami kryminalistycznymi.92 

Natomiast K. Sławik definiuje czynności kryminalistyczne przyjmując, że są one wykonywane 

z zastosowaniem metodyki kryminalistycznej. Przykładowo wymienia tu badania 

daktyloskopijne oraz badania modus operandi.93 W wielu pracach poświęconych ekspertyzom 

kryminalistycznym przywoływana jest definicja tego terminu autorstwa T. Hanauska, który za 

takową przyjmuje „zespół czynności badawczych wymagających wiadomości specjalnych  

i dlatego wykonywanych przez biegłego na zlecenie organu procesowego oraz zakończonych 

opinią mogącą mieć charakter samoistnego dowodu w procesie”94. Definicję tę przytacza K. 

Sławik95, S. Kozdrowski96, M. Goc.97 Badania kryminalistyczne (techniczno – 

kryminalistyczne) na stałe wpisały się w rzeczywistość praktyki śledczej i sądowej. Ekspertyzy  

sądowe (wyniki) pozwalają na ustalenie istotnych dla toczącego się postępowania  danych, 

                                                           
89 Źródło: https://sjp.pwn.pl/slowniki/badanie.html [dostęp 25.10.2020]. 
90 W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), op. cit., s. 83. 
91 M. Goc, Ekspertyza kryminalistyczna, w: E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński (red.), Kryminalistyka – czyli rzecz 

o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 241–242. 
92 Zob. J. Moszczyński, Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2011. 
93 K. Sławik, Kryminalistyka. Przegląd zagadnień, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 

2002, s. 39. 
94 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zaryc wykładu, op. cit., s. 47. 
95 K. Sławik, Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. 
96 S. Kozdrowski, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej, Białystok 2010, s. 106. 
97 M. Goc, Ekspertyza kryminalistyczna, op. cit, s. 241. 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/badanie.html
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stanowiących podstawę wykrywania i dowodzenia. W licznych pracach naukowych 

prezentowane są nie tylko klasyczne badania kryminalistyczne (ekspertyzy), ale także coraz to 

nowsze metody w tym zakresie.98 Z punktu widzenia przedmiotowych rozważań zasadnym  jest  

podkreślenie ,iż badania materiału biologicznego, którym bezspornie są paznokcie, pozostają 

w ścisłym związku z naukami medycznymi.  Wśród współczesnych badań kryminalistycznych 

o identyfikacyjnym charakterze wymienia się badania daktyloskopijne, badania 

antropologiczne, badania  genetyczne, badania toksykologiczne, badania fizykochemiczne, 

badania mechanoskopijne, badania fonoskopijne, badania pisma ręcznego, badania 

dokumentów , badania śladów użycia broni palnej, badania  traseologiczne, badania 

osmologiczne. Każde z tych badań dedykowane jest określonemu celowi i opiera się na badaniu 

określonych śladów (materiał badawczy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Zob. między innymi: J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, Zakamycze, Kraków 2002; D. Wilk (red.), 

Kryminalistyka. Przewodnik, Dom Organizatora, Toruń 2013;  M. Goc,  Badania podpisów w kryminalistycznej 

ekspertyzie pismoznawczej – wybrane zagadnienia metodyczne, „Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 263; S. 

Pikulski, Procesowe i kryminalistyczne aspekty możliwości wykorzystania śladów zapachowych, „Studia 

Prawnoustrojowe” 2002, nr 1; A. Zachuta, Palinologia kryminalistyczna, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 10; M. 

Szczepaniec,  Badania genetyczne DNA  na użytek procesu karnego, „Zeszyty Prawnicze” 2013, nr 13(1); M. 

Trzciński, Kryminalistyczne i archeologiczno-sądowe badania zwłoki szczątków ludzkich o znaczeniu 

historycznym, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2016, t. 14, nr 4(2). 
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Rozdział 5. Badania kryminalistyczne paznokci 

 

Paznokcie są materiałem biologicznym, który podobnie jak inne rodzaje materiału  

w tym względzie, stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko o stanie zdrowia człowieka, ale także 

pozwala na ustalenie zawartości związków chemicznych, zwłaszcza o toksycznych 

właściwościach, nawet po długim czasie od chwili, w której wniknął do organizmu.99   

W perspektywie kryminalistyki paznokcie mogą być śladem samym w sobie bądź nośnikiem 

innych śladów.100 W literaturze przedmiotu ślad definiowany jest w różny sposób, jednakże 

zawsze oznacza coś, co ma znaczenie (bądź może mieć) dla prowadzonego postępowania 

karnego.  I. Bogusz i M. Bogusz powołują się na definicję J. Sehna, która zdaniem tych autorów 

jest najbardziej adekwatna do opisania istoty tego terminu. Ślad kryminalistyczny to „wszelkie 

zmiany w obiektywnej rzeczywistości, które jako spostrzegalne znamiona po zdarzeniach 

będących przedmiotem postępowania stanowią podstawę do odtworzenia przebiegu tych 

zdarzeń zgodnie z rzeczywistością”.101  Z kolei T. Hanausek termin ślad definiuje jako  

„ wszelkie dające się ustalić w określonym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, 

których zespół albo tworzy jakieś zdarzenie, albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany ( np. 

ślady ucieczki, ślady ukrycia łupu itp.)”.102  Mając na uwadze tylko te dwie definicje nie sposób 

nie dostrzec , że śladem praktycznie może być wszystko co obiektywnie istnieje i pozostaje w 

związku (lub może pozostawać w takowym), z określonym faktem przeszłym, jakim jest 

zdarzenie.  

                                                           
99 Zob. A. Palmeri, S. Pichini, R. Pacifici, P. Zuccaro, A. Lopez, Drugs in nails: Physiology, pharmacokinetics 

and forensic toxicology, „Clinical Pharmacokinetics” 2000, nr 38, s. 95–110; E. Pufal, M. Sykutera, T. Nowacka, 

A. Stefanowicz, K. Śliwka, Opracowanie metody oznaczania citalopramu i desmetylocitalopramu w paznokciach 

i włosach i jej wykorzystanie w toksykologii sądowej, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2010, nr 

60, s. 216–222; M. Sykutera, P. Piotrowski, E. Bloch-Bogusławska, Oznaczanie kokainy i benzoiloekgoniny w 

paznokciach metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas z jonizacją przez 

elektrorozpylanie, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2014, nr 64(3), s. 165–174. 
100 Przykładem są wyskrobiny spod paznokci czy też inna substancja zabezpieczona na płytce paznokciowej.  
101 I. Bogusz, M. Bogusz, Ślady kryminalistyczne. Materiały dydaktyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego 

podstawowego. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2015, s. 7; cytowana definicja autorstwa J. Sehna. 
102 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zaryc wykładu, op. cit., s. 44. 
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Niezmiernie ważnym jest nie tylko ujawnienie śladu, ale także, a może przede 

wszystkim jego właściwe zabezpieczenie. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że 

„techniczne zabezpieczenie paznokci odłamanych lub obciętych polega na umieszczeniu ich w 

probówce, pudełku, lub papierowym pakiecie. Każdy obcięty paznokieć umieszcza się  

w oddzielnej opisanej probówce. Materiałem dowodowym mogą być również ślady spod 

paznokci powstałe np. na skutek walki ofiary ze sprawcą. Materiał ten zabezpiecza się poprzez 

ścięcie paznokci, pobranie wyskrobin lub sporządzenie wymazu zza paznokci - jedna 

wymazówka na jedną rękę”.103 V.J. DiMaio i D. DiMaio  wskazują, że znacznie lepiej jest 

krótko obciąć paznokcie niż pobierać wyskrobiny spod płytek paznokciowych w celu 

poszukiwania śladów napastnika. Zdaniem autorów nowe metody badań, takie jak przywołane 

przez nich analiza STR i DNA, pozwalają na izolacje mitochondrialnego DNA.104 Autorzy 

odwołują się także do klasyfikacji Harma i Rajsa przy opisie śladów paznokci, wymieniając ich 

trzy rodzaje, a mianowicie: odciśnięcia , zadrapania i ślady podobne do pozostawionych przez 

szpony ptaka.105 

 

Ryc. Ślady pozostawione przez  paznokcie106 

 

Teet Härm, Jovan Rajs opisali rodzaje obrażeń w przypadkach  uduszenia i usiłowania 

uduszenia. Po wnikliwej analizie obrażeń zadanych ludzką ręką, wskazali na charakterystyczne 

                                                           
103 L. Koźmiński, W. Miś, L. Szplit, Podstawowe czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin 

miejsca zdarzenia, Szkoła Policji w Pile, Zakład Służby Kryminalnej, Piła 2015, s. 56.  
104 V.J. Di Maio, D. DiMaio, Medycyna sądowa, op. cit., s. 242. 
105 Ibidem, s. 247. 
106 Na podstawie: V.J. Di Maio, D. DiMaio, Medycyna sądowa, op. cit., s. 242. 
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ślady po ludzkich paznokciach.107 Badania paznokci człowieka w świetle nauki kryminalistyki 

najczęściej dotyczą skrawków odłamanych czy odciętych płytki paznokciowej.  

B. Młodziejowski i I. Sołtyszewski podają, że dowodowym materiałem są „paznokcie 

odłamane, obcięte, odprycki lakieru z paznokci, ślady paznokci”.108 Podobnie uważa  

G. Kędzierska, która dodaje, że obok fizjologicznych prążków na płytce paznokciowej, 

występują także inne cechy typu nabytego w postaci ryc o przebiegu poprzecznym czy skośnym 

oraz wgłębień, jakie powstają zazwyczaj przez działanie różnych czynników zewnętrznych czy 

mechanicznych urazów.  Zdaniem tej autorki zarówno prążki jak i rycy stanowią cechy 

indywidualne, pozwalające na indywidualną identyfikację człowieka.109 Do typowych badań 

kryminalistycznych paznokci zalicza się przede wszystkim badania mikro i makroskopowe, 

badania biochemiczne i histologiczne, uwzględniając przede wszystkim ich pochodzenie 

organiczne (biologiczne).110 Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu, że specyfika materiału 

biologicznego w postaci paznokcia (czy jego części), umożliwia także inne badania natury 

typowo kryminalistyczne, jak choćby mechanoskopijne, czy fizykochemiczne. Obok 

wymienionych możliwe są także inne badania, w tym typowe dla nauk medycznych: 

dermatologia, mikrobiologia, wirusologia, toksykologia.111 W literaturze obcej akcentuje się 

badania paznokci w perspektywie diagnostyki medycznej. Renuka Devi oraz  Thahira Banu są 

zdania, że paznokcie mogą odzwierciedlać obecny stan zdrowia, informacje o dziedzictwie 

genetycznym oraz historyczne informacje o używaniu narkotyków lub alkoholu w ciągu 

ostatnich miesięcy, a nawet roku. Autorzy wskazują na nowe możliwości badań paznokci  

w trzech podstawowych zakresach, a mianowicie medycyny, nauk sądowych oraz systemów 

biometrycznych. W badaniach medycznych paznokci wymieniają skanowanie całego 

paznokcia w celu rozpoznania zmian o patologicznym (chorobowym charakterze).  Porównują 

ten sposób diagnostyki do dermatoskopii, ale nie przy użyciu klasycznego dermatoskopu, lecz 

                                                           
107 T. Härm, J. Rajs, Types of injuries and interrelated conditions of victims and assailants in attempted and 

homicidal strangulation, „Forensic Science International” 1981, nr 18, s. 101– 123. 
108 B. Młodziejowski, I. Sołtyszewski, Ślady biologiczne, op. cit., s. 134. 
109 G. Kędzierska, Ślady biologiczne, w: W. Kędzierski (red.), Technika kryminalistyczna, t. 2, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1995, s. 225–226. 
110 I. Sołtyszewski, J. Łukaszewicz-Babecka, Badania biologiczne, w: I. Sołtyszewski (red.), Badania 

kryminalistyczne (wybrane aspekty), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, s. 40. 
111 Między innymi: B.M. Piraccini, Choroby paznokci (red. wyd. polskiego R. Maleszka), Wydawnictwo Czelej, 

Lublin 2018; K. Kalinowska, R. Ogórek, E. Baran, From microscope to thermocycler. Mycological diagnostic: 

Yesterday and today, „Mikologia Lekarska” 2011, nr 18(3), s. 156–158; W. Baran, A. Batycka, E. Baran, Advances 

in the diagnosis and treatment of onychomycosis, „Postępy Dermatologii i Alergologii” 2006, t. XXIII, nr 3, s. 

105–110; A. Woźniak, A. Kujawa, M. Seńczuk-Przybyłowska, M. Kulza, W. Gawęcki, B. Szybiak, M. Herman, 

A. Czarnywojtek, A. Kurhańska-Flisykowska, P. Chęsy, W. Szyfter, S. Walas, W. Golusiński, K. Szyfter, Z. 

Krejpcio, W. Piekoszewski, A. Parczewski, E. Florek, Metale fizjologiczne w surowicy, we włosach i paznokciach 

pacjentów z nowotworami w obrębie głowy i szyi, „Przegląd Lekarski” 2012, nr 69(10), s. 785–797. 
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skanera sprzężonego z kamerą cyfrową.  Drugą z metod wykorzystywanych coraz częściej  

w praktyce jest ultrasonografia, która pozwala na wgląd w łożysko paznokcia.112 

 

 

 

 

 

 

Fot. Obraz ultrasonograficzny paznokcia. Przebudowa kostnego  

brzegu paliczka dalszego (strzałka) i przesunięcie płytki paznokcia ku górze113 

 

W badaniach paznokci wykorzystuje się także MRI ( rezonans magnetyczny), który 

pozwala na wykrycie nie tylko zmian w obrębie samego paznokcia, ale także kości palców oraz 

zmian o rozrostowym charakterze.  Tomografia komputerowa  jako metoda diagnostyczna to 

kolejna możliwość w diagnostyce medycznej i tak jak wyżej wymienione, służy rozpoznawaniu 

zmian chorobowych. Kapilaroskopia (capillaroscopy) to jedna z najnowszych technik 

badawczych paznokci, pozwalająca na ogląd naczyń krwionośnych podpłytkowych.114 

 

 Fot. Kapilaroskopia ; technika mikroskopowa sprzężona z komputerem115 

Drugą grupę badań paznokci stanowią te, związane z identyfikacją indywidualną 

człowieka. Dedykowane są naukom sądowym, co wyraźnie akcentują autorzy pracy. 

Elementem różnicującym są podłużne wypukłości, które stanowią indywidualną cechę 

człowieka. Renuka Devi oraz  Thahira Banu podają, , że nawet bliźnięta jednojajowe różnią się 

owymi liniami (wypukłościami) i z tego tez względu cecha ta wykorzystywana jest  

                                                           
112 R. Devi, T. Banu, Study of nail unit using image processing methods, 

https://www.researchgate.net/publication/308851472_Study_of_nail_unit_using_image_processing_methods 

[dostęp 25.02.2020]. 
113 Ibidem, s. 2. 
114 Ibidem, s. 2. 
115 Ibidem, s. 2. 

https://www.researchgate.net/publication/308851472_Study_of_nail_unit_using_image_processing_methods
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w medycynie sądowej do identyfikacji człowieka. Innymi technikami w tym zakresie są: 

obrazowanie dopplerowskie  oraz skaningowa mikroskopia elektronowa, służąca analizie 

struktury paznokcia. Trzeci rodzaj badań związany jest z biometrią, bowiem przyjmuje się, że 

charakterystyczny jest wzór struktury matrycy paznokcia i płytki paznokcia, które to pozwalają 

na identyfikację indywidualną człowieka.116  Badania paznokci były przedmiotem analiz 

innych autorów, którzy między innymi wskazywali na przydatność w naukach medycznych jak 

i sądowych.117 Shih Hsiung Lee, Chu Sing Yang  zwracają uwagę na trzy podstawowe cechy 

paznokcia, przydatne w identyfikacji, a mianowicie: obłączek, wolny brzeg płytkę.  Zdaniem 

tych autorów, elementem znacząco różniącym się nie tylko na poszczególnych paznokciach 

jednego człowieka, ale innych ludzi jest obłączek. Niektóre paznokcie nie mają obłączka, inne 

zaś – dobrze widoczne. Obraz rzeczywisty ( widzialny gołym okiem) może sprawiać wrażenie 

identycznego bądź niczym się nieróżniącego, natomiast. Techniki cyfrowe, w szczególności 

skanery, pozwalają na dostrzeżenie różnic pomiędzy płytkami paznokciowymi u 

poszczególnych osób. Z tego też względu, cechy te stały się wykładnikami możliwości 

identyfikacji indywidualnej człowieka i z powodzeniem są wykorzystywane w praktyce.118 

Paznokcie są tymi przydatkami skóry właściwej, które dobrze kumulują trucizny metaliczne, 

albowiem zawierają keratynę.  Z. Marek i M. Kłys podają, że trójtlenek arsenu, zwany 

potocznie arszenikiem na długo pozostaje w tkankach ludzkich.119 Obok trójtlenku arsenu, w 

praktyce spotyka się także zatrucia arsenowodorem, który charakteryzuje się  dużą 

toksycznością. Podobnie jak arszenik, kumuluje się we włosach, paznokciach oraz błonach 

śluzowych.120 O zatruciach arszenikiem pisze także T. Marcinkowski, powołując się na własną 

praktykę, jak przypadek opisany przez J. Thorwalda.121 B. Innes, podobnie jak J. Thorwald, 

opisuje  ten sam przypadek  otrucia arszenikiem, jaki miał miejsce w 1839 roku. Maria Lafarge 

została uznana winną otrucia męża i skazana na karę śmierci, która później zamieniono na karę 

więzienia i ciężkich robót. Była to pierwsza sprawa, w której udało się wykryć arszenik  

z ludzkich zwłokach. Dokonał tego M. Orfila, uważany za pioniera toksykologii. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że w sprawie tej nie badano paznokci zmarłego, a jedynie organy 

                                                           
116 Ibidem, s. 2. 
117 Na ten temat zob. między innymi: Shih Hsiung Lee, Chu Sing Yang, Fingernail analysis management system 

using microscopy sensor and blockchain technology, „International Journal of Distributed Sensor Networks” 

2018, nr 14(3).  
118 Ibidem, s. 6. 
119 Z. Marek, M. Kłys, op. cit., s. 316. 
120 Ibidem, s. 317. 
121 T. Marcinkowski, op. cit., s. 352. 
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wewnętrzne.122 Za  szczególnie ważne należy  przyjąć, o czym pisze W. Grzywo – Dąbrowski,  

że  „ niektóre trucizny, na np. arszenik, można wykryć nawet po upływie kilkunastu lat w 

kościach, włosach, paznokciach; to samo można powiedzieć np. o solach metali ciężkich, które 

dadzą się wykryć po upływie dłuższego czasu”.123 Praktycznie we wszystkich naukowych 

opracowaniach, poświęconych  zatruciom czy otruciom z użyciem arszeniku, wskazuje się, że 

ten chemiczny związek odkłada się w wątrobie, nerkach, jaki we włosach, paznokciach  

i skórze.124 Postęp naukowy przynosi coraz to nowsze techniki czy metody badawcze. Jedną  

z nich jest analityka specjacyjna, umożliwiająca oznaczanie różnych form chemicznych  

i fizycznych pierwiastków.  R. Michalski, S. Szopa, M. Jabłońska oraz A. Łyko dowodzą, że 

dzięki tej metodzie możliwe jest badanie w kierunku obecności  arsenu jak i innych metali 

ciężkich.125 Można zatem zasadnie sądzić, że i ta metoda badawcza może być z powodzeniem 

wykorzystywana w kryminalistyce. Oczywistym jest, że nie wszystkie techniki i metody badań 

najnowszych są dostępne w każdym laboratorium kryminalistycznym, stąd w praktyce sięga 

się po te, które znane są od dawna i z powodzeniem wykorzystywane.  Niewątpliwie paznokcie 

bada się mikroskopowo, co podkreśla G. Kędzierska, wskazując przy tym, że celem tychże jest 

porównanie cech materiału dowodowego oraz porównawczego w postaci prążków 

występujących na płytkach paznokciowych.126 Zdaniem, tej autorki tego rodzaju badania są 

typowe dla mechanoskopii.127 Przydatność tej  techniki wyraźnie zaznacza się w sytuacji, kiedy 

istnieje potrzeba badania „ na całość”,  rozumianego jako  „analizę prowadzącą do ustalenia,  

czy określone fragmenty podchodzą od jednego przedmiotu”.128  Przykładem tego rodzaju 

badania może być analiza w kierunku ustalenia, czy zabezpieczone fragmenty obłamanych, 

odciętych czy wyrwanych paznokci pochodzą od jednej osoby. Nadto przy skrawkach 

odciętych istnieje możliwość ustalenia narzędzia, którym tego dokonano ( nożyczki, cążki), 

pod warunkiem, że narzędzia takie zabezpieczono do badań.  

Paznokcie można także poddać badaniom w kierunku obecności leków 

przeciwdepresyjnych, na co zwracają uwagę B. Jasiewicz, I. Kowalczyk oraz J. Kurek. Autorki 

                                                           
122 B. Innes, Niezbity dowód. Metody wykrywania zbrodni, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2011, s.  48–

50. 
123 W. Grzywo-Dąbrowski, Medycyna sądowa dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1957, s. 

227. 
124 V.J. DiMaio, D. DiMaio, Medycyna sądowa, op. cit., s. 504. 
125 R. Michalski, S. Szopa, M. Jabłońska, A. Łyko, Analityka specjacyjna wybranych metali i  metaloidów – 

arsen, „Laboratoria, Aparatura, Badania” 2012, nr 17, s. 6–14. 
126 G. Kędzierska, Ślady biologiczne, op. cit., s. 226. 
127 Ibidem, s. 226. 
128 A. Chochół, Ekspertyza mechanoskopijna i traseologiczna, w: J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, op. 

cit., s. 124. 
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prezentują współczesne możliwości przeprowadzenia takich analiz. Prezentują schematy analiz 

w kierunku oznaczenia haloperidolu, fluksanolu,citalopramu oraz acebutololu  

z wykorzystaniem chromatografii LC-MS-MS oraz chromatografii LC-ESI-MS. Istota badań 

jest porównanie widm z analizy z widmami wzorcowymi.129 W literaturze przedmiotu 

chromatografia jako metoda badawcza jest szeroko opisywana, w tym także jako właściwa dla 

badań materiału biologicznego.130 Zdaniem M. Skowron, B. Grabowskiej – Polanowskiej,  

P. Waligórskiego, J. Fabera i I. Śliwki technika ta jest „  jedną z technik analitycznych cieszącą 

się coraz większym zainteresowaniem laboratoriów środowiskowych, przyrodniczych czy 

diagnostyki medycznej, jest chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas. 

Najważniejszą zaletą tej techniki jest możliwość oznaczania związków polarnych  

i wielkocząsteczkowych, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w analizie próbek 

biologicznych”.131 Chromatografia jest jedną z metod badawczych wykorzystywanych w 

kryminalistycznych badaniach fizykochemicznych. W literaturze przedmiotu wymienia się 

najczęściej chromatografię cieczową, chromatografię cieknkowarstwową oraz  chromatografię 

gazową.132 J. Konieczny definiuje chromatografię jako  metodę „rozdzielenia na poszczególne 

składniki mieszanin substancji, co umożliwia ich identyfikację”.133 Pośród badań 

aparaturowych autor ten wymienia także spektrografię emisyjną, służąca oznaczaniu składu 

pierwiastkowego substancji,  fluorescencyjną analizę rentgenowską oraz spektrografię 

masową. Ta ostatnia pozwala na badanie związków organicznych, w tym środków 

odurzających, trucizn, jak i nieznanych związków.134  W fizykochemii kryminalistycznej obok 

wymienionych metod wykorzystuje się także inne, chociażby NAA (neutronową analizę 

aktywacyjną), która pozwala na identyfikację substancji kumulowanych we włosach czy 

paznokciach.  

 

                                                           
129 B. Jasiewicz, I. Kowalczyk, J. Kurek, Chemia sądowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 

Poznań 2012, s. 39–46. 
130 M. Skowron, B. Grabowska-Polanowska, P. Waligórski, J. Faber, I. Śliwka, Chromatografia cieczowa z 

tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), jako przykład techniki łączonej – podstawy teoretyczne i przykłady 

zastosowań. Raport Nr 2089/Ch, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk, Kraków 2016.  
131 Ibidem, s. 2. 
132 Zob. B. Młodziejowski, Fizykochemia kryminalistyczna, w: J. Kasprzak i in., Kryminalistyka, Difin, Warszawa 

2006, s. 153–162; Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Warszawa 1992; J. Zięba-Palus, Ekspertyza fizykochemiczna, w: 

J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, op. cit., s. 183–206; J. Konieczny, Badania fizykochemiczne, w: J. 

Widacki (red.), Kryminalistyka, op. cit., s. 356–364; J. Moszczyński, Badania fizykochemiczne, w: E. Gruza, M. 

Goc, J. Moszczyński (red.), op. cit., s. 500–517. 
133J. Konieczny, Badania fizykochemiczne, op. cit., s. 361.  
134 Ibidem, s. 361–362. 
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J. Moszczyński wymienia tu badania toksykologiczne będące przykładem 

wykorzystania tej metody.135 Z punktu widzenia chemii toksykologicznej wartym uwagi jest 

zagadnienie kumulacji trucizn w ustroju. T. Dutkiewicz podaje, że ze zjawiskiem wydalania 

trucizn nieodłącznie związane jest zjawisko ich kumulacji w określonych tkankach czy 

narządach.136  W obszarze chemii toksykologicznej najczęstszym materiałem badawczym jest 

krew  i mocz, nie mniej jednak możliwe jest badanie innych tkanek, jak i treści żołądkowej, 

jelitowej czy wymiocin. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej  

i Kryminologii  w sprawie pobierania materiału sekcyjnego  do badań toksykologicznych 

wskazano, że  „…szczególną pozycję pośród miejsc odkładania się trucizn  zajmują włosy  

i paznokcie.  Daje się w nich wykryć szereg substancji, które były obecne w organizmie  

podczas ich wzrostu, co więcej  na podstawie rozmieszczenia  obszarów zawierających  

ksenobiotyk, można oszacować  w przybliżeniu,  jak dawno doszło do zatrucia i jak długo ono 

trwało. W przypadkach daleko posuniętego rozkładu, włosy i paznokcie mogą stanowić jedyny 

– poza kośćmi – nadający się do badań materiał.”137 O oznaczaniu ksenobiotyków w wytworach 

naskórka i ich przydatności w toksykologii sądowej pisze E. Pufal.138 Autorka wskazuje na 

możliwości badania paznokci w celu ustalenia obecności określonych substancji. W innych 

pracach dostrzega się także wartość badań tego rodzaju dla oznaczania ilości kumulowanych 

substancji po terapii określonymi grupami leków. 139 Zdaniem E. Pufal,   

M. Sykutery, T. Nowackiej, A. Stefanowicz i  K. Śliwki istnieje możliwość oznaczenia 

citalopramu w paznokciach, który utrzymywał się przez kilka miesięcy po zakończeniu terapii. 

Autorzy wskazują, że „w paznokciach rąk i stóp stwierdzono wyraźnie wyższe stężenia 

citalopramu w próbach pobranych po upływie 9 miesięcy po zaprzestaniu terapii. Być może 

jest to związane z tym, iż w początkowym okresie terapii podawane są mniejsze dawki 

citalopramu, które są zwiększane stopniowo w dalszym etapie leczenia. Wyższe stężenia 

citalopramu w paznokciach pobranych ze stóp niż w paznokciach pobranych z rąk, można by 

                                                           
135 J. Moszczyński, Badania fizykochemiczne, op. cit., s. 515. 
136 T. Dutkiewicz, Chemia toksykologiczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa  1974, s. 

89. 
137 Zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w sprawie pobierania materiału 

sekcyjnego do badań toksykologicznych z dnia 2 marca 2012 r., 
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139 Zob. między innymi: E. Pufal, M. Sykutera, P. Piotrowski, Opracowanie metody oznaczania leków 

przeciwdepresyjnych w paznokciach i jej wykorzystanie w toksykologii sądowej, „Archiwum Medycyny Sądowej 
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przydatność w toksykologii sądowej, „Problems of Forensic Sciences” 2002, nr 52, s. 7–20; E. Pufal, M. 

Sykutera, T. Nowacka, A. Stefanowicz, K. Śliwka, op. cit., s. 216–222. 



43 
 

tłumaczyć różnym tempem wzrostu paznokci.”140 Tego rodzaju badania pozwalają na ustalenie 

( lub wykluczenie) obecności określonych substancji, które kumulują się w tych przydatkach 

skóry, a które to mogą mieć istotne znaczenie dla postępowania karnego czy diagnostycznego 

( w perspektywie medycyny). Niezmiernie ważnymi są badania substancji  

(wyskrobin spod paznokci) , które jak wiadomo stanowią cenne źródło informacji w postaci 

chociażby fragmentów naskórka, z których można wyizolować DNA , podobnie jak z krwi, 

którą nierzadko ujawnia się w wyskrobinach.  J. A. LInden podkreśla doniosłość znaczenia 

wymazów ( wyskrobin)  spod paznokci w przypadkach napaści seksualnej.  Uzyskany w ten 

sposób materiał znaniem autorki pozwala na identyfikację sprawcy.141 W literaturze przedmiotu 

podkreśla się tę możliwość badań, których wyniki mają istotną wartość dowodową.142   

R. Pawłowski akcentuje istotę badań materiału biologicznego w perspektywie identyfikacji 

sprawcy przestępstwa. Zdaniem tego autora badania DNA są niezwykle przydatne w praktyce 

organów ścigania.  W przypadkach przestępstwa zgwałcenia wskazuje, że obok włosów, 

wymazów z pochwy, odbytu, z powodzeniem można badań wyskrobiny spod paznokci 

pokrzywdzonego , jak i jego paznokcie. Z tego rodzaju materiału można dzięki współczesnym 

możliwościom badawczym w zakresie genetyki wyizolować obce DNA,  (sprawcy).143  W innej 

pracy R. Pawłowski wymienia paznokcie człowieka jako ślad biologiczny, z którego można 

uzyskać profil DNA.144 Stąd też zasadnym jest uznanie, że płytka paznokcia ludzkiego jest 

materiałem biologicznym, możliwym do izolacji DNA  techniką PCR.145 Współcześnie 

wykorzystuje się różne techniki do indywidualizacji materiału biologicznego. Przywołany 
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i Kryminologii” 2012, nr LXII, s. 219–225. 
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uprzednio R. Pawłowski podaje, że technika PCR jest metodą z wyboru, którą stosuje się w 

identyfikacji materiału biologicznego. Zdaniem autora w genetyce sądowej wykorzystuje się 

głównie dwie odmiany tej techniki, a mianowicie mono PCR oraz kompleksowy PCR.146   

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o innych rodzajach metod  badawczych  w obszarze 

genetyki, a mianowicie:  

 RAPD-losowa amplifikacja polimorficznego DNA, 

 PCR-RFLP – polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych, 

 metoda RISA – analiza rybosomalnych sekwencji międzygenowych oraz ARISA – 

automatyczna analiza rybosomalnych sekwencji międzygenowych,  

 AFLP – polimorfizm długości amplifikowanych fragmentów, 

 Multiplex PCR – kilkustarterowa PCR, 

 Real-time PCR-łańcuchowa rekcja polimerazy z monitorowaniem przyrostu ilości 

produktu w czasie rzeczywistym.147 

 

Należy też  pamiętać, że badania DNA  możliwe są, najogólniej rzecz ujmując,  w dwóch 

kategoriach, a mianowicie DNA  jądrowego oraz DNA mitochondrialnego.  Analiza DNA 

mitochondrialnego, jak pisze R. Pawłowski, jest najbardziej czasochłonną i najbardziej 

rygoryctyczną  analizą w genetyce sądowej, jednakże umożliwiająca bardzo małych ilościowo  

jak i zdegenerowanych śladów biologicznych. Zdaniem autora uzyskanie profilu DNA 

mitochondrialnego w takich przypadkach jest znacznie wyższe  niż dla DNA jądrowego.148  

W literaturze obcojęzycznej wskazuje się, że paznokcie, podobnie jak włosy stanowią cenne 

źródło wiedzy o człowieku i pozwalają na jego identyfikację indywidualną.  C. Friis Bengtsson, 

M.E. Olsen, L. Ørsted  Brandt, M.F.  Bertelsen, E. Willerslev, D.J. Tobin, A.S. Wilson,  

M. Thomas i P. Gilbert podkreślają możliwości badań genetycznych włosów oraz paznokci, co 

ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy badaniom poddawane są one po upływie znacznego 
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czasu. Zdaniem autorów paznokcie (także włosy), nie ulegają tak szybkiej degradacji, jak inne 

tkanki. Trwałość materiału genetycznego wyizolowanego z paznokcia porównują do trwałości 

kości, co ma istotne znaczenie nie tylko dla badaczy szczątków ludzkich sprzed wieków, ale 

także  w innych celach, choćby diagnostyki medycznej.149 Interesujące są także doniesienia z 

badań J. Park, D. Liang, J.W. Kim oraz Y. Luo, którzy po przeprowadzeniu badań paznokci 12 

osób  ustalili w drodze trzech różnych metod badawczych, że  DNA z paznokci osób w wieku 

po 40 roku życia wykazywało wcześniejsze cykle progowe amplifikacji niż osób nastoletnich 

oraz osób po 70 roku życia.150 

Wyniki tych badań należy uznać jako obiecujące w perspektywie kryminalistyki, chociażby w 

kontekście ustalenia przybliżonego wieku osoby ( także ludzkich zwłok). Nie sposób też 

pominąć możliwości izolacji DNA mt, które dziedziczone  jest wyłącznie w linii matczynej, co 

ma niebagatelne znaczenie w sytuacji pozyskania materiału porównawczego.151  Znaczenie 
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„The Malaysian Journal of Medical Sciences” 2003, nr 10(2), s. 20; C. McCartney, The DNA expansion 

programme and criminal investigation, „British Journal of Criminology” 2006, nr 46(2), s. 175–192; J.M. Butler, 

Fundamentals of Forensic DNA Typing, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, 

2010 (Elsevier); M.A. Farley, J.J. Harrington (red.), Forensic DNA Technology, CRC Press, Taylor & Francis 

Group, Boca Raton–London–New York 2018.  
153 Na ten temat między innymi: D.J. Mahler, A.F. Scott, J.R. Walsh, G. Haynie, A study of trace metals 

in fingernails and hair using neutron activation analysis, „Journal of Nuclear Medicine” 1970, nr 

11(12), s. 739–742; A. Przybylowicz, P. Chesy, M. Herman, A. Parczewski, S. Walas, W. Piekoszewski, 

Examination of distribution of trace elements in hair, fingernails and toenails as alternative biological 

materials. Application of chemometric methods, „Central European Journal of Chemistry” 2012, nr 

10(5), s. 1590–1599. 
 

 

https://www.researchgate.net/journal/2233-4521_Journal_of_Preventive_Medicine_and_Public_Health
https://www.researchgate.net/journal/2233-4521_Journal_of_Preventive_Medicine_and_Public_Health
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badań genetycznych w naukach medycznych jak i w kryminalistyce  jest znane od wielu lat,  

o czym świadczą liczne publikacje naukowe tak polskie jak i zagraniczne.152 

W literaturze przedmiotu badań paznokci ludzkich podkreśla się także możliwości 

ustalenia w nich obecności nie tylko leków, trucizn, ale także pierwiastków śladowych.153  

Zdaniem K. Chaudhary, W. Ehmann, K. Rengan, i W. Markesbery, pierwiastki 

śladowego skorelowane są z płcią i wiekiem. Zdaniem autorów instrumentalna  analiza 

aktywacji neutronów (INAA)  pozwoliła na ocenę w tym zakresie, doporowadzając do wniosku, 

że brom, Co, Cr, Fe, Na i Sb były ujemnie skorelowane (p <0,05) z wiekiem, natomiast Zn  

- dodatnio (p <0,05). Stwierdzono, że stężenia srebra, Au, Se i Zn były wyższe u kobiet niż  

u mężczyzn.   Nadto u mężczyzn stwierdzono wyższe stężenia Na i K niż u kobiet. Wyniki tych 

badań mają istotne znaczenie w medycynie, natomiast w kryminalistyce mogą posłużyć do 

wstępnej oceny płci i wieku osoby, od której pochodzą skrawki paznokci.154 Badania w tym 

zakresie prowadzone są innymi metodami, choćby spektrometrii mas.155 W piśmiennictwie 

medycznym dotyczącym badań paznokci człowieka, akcentowane są wartości progowe 

pierwiastków śladowych, co ma istotne znaczenie dla diagnostyki nie tylko chorób, ale także 

długowieczności.156 Ogólnie ujmując rzecz, badania paznokci w tym zakresie  pozwala także 

na ustalenie warunków egzystencji człowieka ( rejony mało czy wysoko  uprzemysłowione 157), 

co ma istotne znaczenie nie tylko w diagnostyce chorób , ale także stanowi cenne źródło wiedzy 

dla kryminalistyków. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że badania tego rodzaju w praktyce  

(przynajmniej w Polsce), w zasadzie nie są wykonywane. Podobnie jest w innych krajach, co 

wynika z ekonomiki procesowej.  

Na marginesie należy też choćby w ogromnym skrócie wspomnieć o badaniach  

w dziedzinie archeologii, a dokładniej w perspektywie przedmiotowych rozważań – o 

możliwościach wykorzystania badań genetycznych zachowanych szczątków ludzkich, w tym 

paznokci. Tego rodzaju badania należą do wyjątkowych. L. Głowacka opisała zmumifikowaną 

dłoń ludzkąz dobrze zachowanymi paznokciami.158 Autorka, uwzględniając fakt, że dłoń 

                                                           
 
 

154 K. Chaudhary, W. Ehmann, K. Rengan, W. Markesbery, Trace element correlations with age and sex in 

human fingernails, „Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry” 1995, nr 195(1), s. 51–56. 
155 Zob. W.W. Harrison, G.G. Clemena, Survey analysis of trace elements in human fingernails by spark source 

mass spectrometry, „Clinica Chimica Acta” 1972, nr 36(2), s. 485–492. 
156 Li Y., Zou X., Lv J., Yang L., Li H., Wang W., Trace elements in fingernails of healthy Chinese centenarians, 

„Biological Trace Element Research” 2012, nr 145(2), s. 158–165. 
157 Zob. D.E. Vance, W.D. Ehmann, W.R. Markesbery, Trace element content in fingernails and hair of a 

nonindustrialized US control population, „Biological Trace Element Research” 1988, nr 17(1), s. 109–121. 
158 L. Głowacka, Próba ustalenia pochodzenia zmumifikowanej ludzkiej dłoni…, op. cit., s. 119–128. 
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została przekazana do Muzeum Archeologicznego przez rodzinę znanego archeologa, 

przypuszcza, że może pochodzić ze starożytnego Egiptu.  Rozważania mają charakter 

teoretyczny, bowiem badania obiektu (zmumifikowanej dłoni) ograniczyły się wyłącznie do 

oględzin zewnętrznych. Zdaniem L. Głowackiej ustalenie czy jest to dłoń zabalsamowana  czy 

zmumifikowana naturalnie jest możliwe, choćby w drodze badań (fizykochemicznych) w 

kierunku obecności typowych substancji balsamujących, jakie były używane w tamtych 

czasach. Podkreśla wagę datowania radiowęglowego oraz badań genetycznych.159 Z punktu 

widzenia kryminalistyki niewątpliwie cennym materiałem są dobrze zachowane paznokcie, 

które można poddać badaniom na obecność związków chemicznych, w tym trucizn. Nadto, 

według opisu tej dłoni, możliwe są także inne badaniach, w tym mechanoskopijne, bowiem 

dłoń została oddzielona od reszty ciała. Na podstawie fotografii zamieszczonej w pracy  

L. Głowackiej trudno wnioskować, czy została oderwana od zmumifikowanego ciała, które jest 

kruche, czy też została odcięta za życia człowieka. 

Zmumifikowane dłonie, z dobrze zachowanymi paznokciami  z czasów nowożytnych 

są odnajdywane w różnych miejscach.  

 

Fot. Zmumifikowana dłoń160   

A. McDermott opisuje znalezioną w Anglii zmumifikowaną  dłoń ( na fotografii)  

z dobrze zachowanym paznokciem kciuka. Trudno określić w jaki sposób ta część ciała została 

oddzielona od ciała. Autorka wskazuje, że prawdopodobnym jest, że została odcięta po śmierci 

mężczyzny straconego przez powieszenia. Odwołuje się przy tym do pracy Sabine Bering – 

                                                           
159 Ibidem. 
160 Źródło: Portada-Mano de Gloria del Museo de Whitby, Inglaterra (CC BY SA 4.0), https://www.ancient-

origins.es/noticias-historia-arqueologia/la-mano-momificada-yorkshire-%C3%BAltima-mano-gloria-conocida-

003079 [dostęp 04.11.2020].  
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Gould z roku 1873 a dotyczącej  kuriozalnych mitów wieków średnich. Odcięta dłoń  była 

swoistym talizmanem i miała chronić złodziei.161 

Obok opisanych wcześniej badań paznokci, istotnymi w perspektywie kryminalistyki są 

badania lakierów i emalii do paznokci. Generalnie rzecz ujmując badania te klasyfikowane są 

jako fizykochemiczne. Niekiedy zdarza się , że na miejscu zdarzenia znajdowane są fragmenty 

paznokci lakierowanych czy tez odpryski lakieru bądź emalii do paznokci. Ustalenie składu 

chemicznego stanowi cenny dowód w pracy wykrywczej. W literaturze przedmiotu podkreśla 

się, że „kryminalistyczne badania lakierów niejednokrotnie dostarczają przesłanek pomocnych 

we wnioskowaniu o przebiegu zdarzenia. Okruchy lakieru ujawniane na miejscu przestępstwa 

(wypadku drogowego, włamania), odzieży ofiary czy narzędziu czynu, porównywane są z 

materiałem odniesienia zabezpieczonym od podejrzanego w celu stwierdzenia, czy mogły 

pierwotnie stanowić jedną całość. W przypadku braku materiału porównawczego konieczne 

jest zwykle zidentyfikowanie typu wyrobu lakierowego i ustalenie jego pochodzenia”162. 

Oczywistym jest, że lakiery czy emalie do paznokci znacznie różnią się składem chemicznym 

od innych rodzajów lakierów, choćby do metalu, drewna czy szkła.   

Z racji dychotomicznego podziału tego typu kosmetyku, którym niewątpliwie są materiały do 

koloryzowania płytek paznokciowych, należy wskazać, że  emalie i lakiery znacznie się różnią 

od siebie.     

  

Ryc. Opracowanie własne na postawie: Technologia lakierów w do paznokci163 

 

                                                           
161 A. McDermott, La Mano Momificada de Yorkshire: Última Mano de Gloria Conocida, https://www.ancient-

origins.es/noticias-historia-arqueologia/la-mano-momificada-yorkshire-%C3%BAltima-mano-gloria-conocida-

003079 [dostęp 04.11.2020].  
162 J. Zięba-Palus, B.M. Trzcińska, Wartość dowodowa śladu lakierowego – wybrane przypadki, „Problems of 

Forensic Sciences” 2004, t. LVII, s. 124. 
163 Technologia lakierów do paznokci, https://docer.pl/doc/ncxx1cx [dostęp 08.11.2020].   
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Lakiery nie są jednolitą grupą, ponieważ wyróżnia się wiele Icg typów czy rodzajów. 

W dostępnych materiałach wymienia się lakiery transparentne, matowe, perłowe,  opalizujące, 

utwardzające, antyalergiczne oraz szybkoschnące. 164 Do najbardziej znanych cech tych 

substancji zalicza się odporność na wodę i detergenty, jak i stosunkowo szybki czas schnięcia. 

Praktycznie we wszystkich lakierach czy emaliach do paznokci występuje  formaldehyd i jego 

pochodne, toluen,  ftalany dibutylowy ( DBH), nitroceluloza, kamfora.  Uwzględniając skład 

chemiczny tych preparatów warto wspomnieć o innych składnikach, chociażby:  octanach 

butylu, jak i octanie  etylu, plastyfikatorach, żywicach,  pigmentach  i lakach,  składnikach 

nadających perłowy połysk ( np. mika),  składnikach kryjących ( przykładowo  dwutlenek 

tytanu,  tlenochlorek bizmutu),  stabilizatorach ( np. bentoit, glinki modyfikowane). 165 Obok 

klasycznych lakierów i emalii do paznokci w ostatnich latach coraz częściej spotykane są 

lakiery hybrydowe, nie zawierające w swoim składzie rozpuszczalników. 166 W literaturze 

przedmiotu wskazuje się, że opisywane kosmetyki z znacznej mierze są substancjami 

szkodliwymi, choćby z racji składników, w tym o charakterze lotnym. Z tego tez względu stale 

prowadzone są prace nad lakierami bezpiecznymi. Zdaniem A.B. Piotrowskiej takimi lakierami 

są   te tworzone na bazach oddychających oraz lakiery wodno-akrylowe.167 Materiał  kryjący, 

jakim jest lakier czy emalia do paznokci stanowi element badań  przedstawicieli wielu dziedzin 

nauki.  

 

P. Ragańska, A.K. Antosik  oraz Z. Czech  przeprowadzili badania adhezji oraz kohezji 

fotoutwardzalnych lakierów do paznokci., dowodząc, że proponowana przez nich metoda 

pozwala na oznaczenie adhezji i kohezji.168 Badania w tym zakresie dotyczą nie tylko składu 

chemicznego lakieru czy emalii, ale także porównywania tychże z lakierami 

samochodowymi.169 Z punktu widzenia kryminalistyki, co już wcześniej podkreślano, 

typowymi badaniami substancji , jakimi są lakiery są  badania fizykochemiczne. Interesujące 

                                                           
164 Ibidem. 
165 https://karodos.pl/szkodliwe-skladniki-w-lakierach-i-odzywkach-do-paznokci/ [dostęp 08.11.2020].  
166 U. Ptaszek-Rohde, Lakiery hybrydowe, „Świat Przemysłu Kosmetycznego” 2019, nr 1, s. 88. 
167 A.B. Piotrowska, Comparison of the properties of nail polish bases depending on the film-forming ingredient 

used, streszczenie: 

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/bachelor/WUT0b40241761c8450683a6618eaa187a98/ [dostęp 

08.11.2020].  
168 P. Ragańska, A.K. Antosik,  Z. Czech, Metoda statyczno-dynamiczna oznaczania adhezji i kohezji 

fotoutwardzalnych lakierów do paznokci, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” 2014, t. 19, nr 4, s. 293–298. 
169 Zob. Kushkarina Saltanat, Comparative analysis of automotive paints by laser induced breakdown 

spectroscopy and attenuated total reflectance spectroscopy, streszczenie:  

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203919 [dostęp 08.11.2020]. 

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/bachelor/WUT0b40241761c8450683a6618eaa187a98/
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203919
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rozważania na temat tych badań odnaleźć można w bogatej literaturze przedmiotu.170 Wśród 

podstawowych technik badawczych w  tej dziedzinie wymienia się między innymi: 

1. mikroskopię, 

2. spektrografię, 

3. chromatografię, 

4. neutronową analizę aktywacyjną, 

5. dyfrakcję rentgenowską.171 

W ostatnim czasie coraz częściej wykorzystuje się do badań kryminalistycznych także 

celę diamentową. K. Markiewicz wskazuje na przydatność badań z wykorzystaniem tej 

aparatury w szczególności w sytuacji, kiedy zabezpieczono mikroślady. Zdaniem autora „cela 

diamentowa jest alternatywą dla badań mikrośladów przy wykorzystaniu spektrometru  

i mikroskopu w podczerwieni. O jej wartościach decydują głównie:  

 nieniszczący sposób analizy chemicznej, 

 szeroki zakres próbek, które mogą być badane z jej pomocą, 

 możliwość pracy w szerokim przedziale temperaturowym (-190o C ÷ 100o C) [16], 

 użycie mikrogramowych ilości materiału przeznaczonego do badań, 

 możliwość swobodnego przenoszenia i transportowania mikroskopijnych obiektów 

(wewnątrz celi),  

 brak konieczności używania rozpuszczalników organicznych na etapie przygotowania 

próbki, 

 zastosowanie diamentów jako „kowadeł”, których niezwykła odporność mechaniczna 

idzie w parze z transparentnością dla promieniowania podczerwonego.”172  Autor opisał  

między innymi badanie włosa ludzkiego z wykorzystaniem celi diamentowej, co 

wskazuje na możliwości badań paznokci ludzkich z racji podobieństwa 

morfologicznego (składnik – keratyna).  Metoda ta pozwala praktycznie na badanie 

                                                           
170 Zob. Z. Ruszkowski, op. cit.; G.  Piotrowski, Europejski Zbiór Samochodowych Powłok Lakierniczych 

(EUCAP), „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 224, s. 20–25; J. Zięba-Palus, Ekspertyza fizykochemiczna, op. 

cit., s. 183–206; J. Moszczyński, Badania fizykochemiczne, op. cit., s. 500–517; Z. Czeczot, T. Tomaszewski, op. 

cit., s. 374–396; Z. Czeczot, M. Czubalski, Zaryc kryminalistyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 1972, s. 236–240; K. Sławik,  Kryminalistyka w związkach z procesem karnym…, op. cit., s. 176–179; 

J. Kasprzak i in., Kryminalistyka, op. cit., s. 153–157; J. Widacki (red.), Kryminalistyka, op. cit., s. 356–364; B. 

Hołyst, Kryminalistyka, op. cit., s. 662–663; A. Filewicz, W. Krawczyk, A. Musiał, Ślady fizykochemiczne, w: M. 

Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady kryminalistyczne…, op. cit., s. 337–387; C. Evans, Detektywi w laboratorium. 

100 największych zagadek kryminalnych świata, przeł. M. Cegieła, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1998, 

s. 286–288. 
171 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, op. cit., s. 374–396. 
172 K. Markiewicz, Cela diamentowa – możliwości aplikacyjne w kryminalistycznej analizie mikrośladów, 

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 3, s. 64. 
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każdego mikrośladu, w tym lakieru czy emalii do paznokci w tradycyjnej formule, jak 

i lakierów hybrydowych. Te ostatnie po około 3 tygodniach od aplikacji na płytkę 

paznokcia zwykle tracą przyczepność do podłoża wskutek dostania się powietrza pod 

warstwę lakieru. Niekiedy można obserwować zupełne (kompletne) oddzielenie się 

warstwy utwardzonego uprzednio lakieru od płytki, przy czym oddzielona struktura ma 

kształt płytki tego paznokcia. Jak dotychczas nie przeprowadzono badań wewnętrznej 

powierzchni oddzielonego materiału w kierunku choćby ustalenia istnienia lub 

nieistnienia śladów odwzorowania charakterystycznych cech paznokcia określonej 

osoby.  

Paznokcie ludzkie niekiedy pozostawiają po sobie ślad w postaci uszkodzeń skóry 

drugiego człowieka. Najczęściej powstają w trakcie obrony przed agresją. Zwykle to 

pasmowate równolegle ułożone względem siebie, linie w liczbie trzech bądź czterech.  Stanowi 

to wyraźny ślad na powłokach skórnych agresora, zaś w ofiary pod płytkami paznokciowymi 

pozostaje ślad w postaci fragmentów naskórka. Stąd pobieranie wyskrobin spod paznokci ofiar 

napaści. Badania takiego materiału pozwalają na ustalenie kodu genetycznego człowieka, od 

którego ów materiał pochodzi.  Tak też było w przypadku zabójstwa Sylwii C. nastolatki  

z  małej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Sprawcą okazał się jej szkolny 

kolega.173 Obecnie pobieranie wyskrobin spod paznokci niejako wpisało się kanon sądowo – 

lekarskich badań człowieka, jak i ludzkich zwłok.174 Warto w tym miejscu wspomnieć, że już 

w 1912 roku Edmund Locard dowiódł jak ważne są badania wyskrobin spod paznokci w 

sprawie Emila Gourbina  oskarżonego o  zabójstwo kobiety. Co prawda w tamtych czasach nie 

było możliwe uzyskanie kodu genetycznego z zabezpieczonego materiału, jednakże w tym 

przypadku udało się udowodnić, że skrawki naskórka  były pokryte tym samym pudrem, jaki 

używała ofiara. Przyczyną zgonu kobiety było uduszenie.175 

                                                           
173 D. Biel, Najmłodszy zabójca na tle seksualnym w Europie – 14-latek z Sulikowa, szokujący wyrok, 

https://www.archiwumzbrodni.pl/najmlodszy-zabojca-na-tle-seksualnym-w-europie-14-letni-zabojca-z-

sulikowa/# [dostęp 10.11.2020]. Przypadek ten został opisany w monografii: E. Żywucka-Kozłowska, K. 

Bronowska, Dowody prawdy. Przypadek Dawida J., Wydawnictwo Print Group, Daniel Krzanowski, Szczecin 

2007. 
174 W przypadkach zabójstw, zgwałceń, pobicia ze skutkiem śmiertelnym zabezpieczane są wyskrobiny spod 

paznokci pokrzywdzonego. Tak było też w sprawie wielokrotnego seryjnego zabójcy dzieci, Tadeusza K. 

Przypadek ten został opisany w monografii: E. Żywucka-Kozłowska, M. Bronicki, Kryptonim „Zemsta”. 

Przypadek seryjnego zabójcy dzieci Tadeusza K., Wydawnictwo Print Group, Daniel Krzanowski, Szczecin 2008. 

Podobnie, w sprawie innego zabójstwa z województwa zachodniopomorskiego, zob. E. Żywucka-Kozłowska, M. 

Klara, Zbrodnia prawie doskonała. Przypadek Roksany C., „Problemy współczesnej kryminalistyki” 2010, t. XIV. 
175 B. Innes, Niezbity dowód. Metody wykrywania zbrodni, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2011, s. 10. 
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Badania treści wyskrobin może być wielopłaszczyznowym  ( serologia, fizykochemia, 

mineralogia , botanika176 , entomologia177), niemniej jednak w dobie XXI wieku, na pierwszym 

miejscu znajduje się genetyka. Nie oznacza to wszakże , że pozostałe dziedziny wymienione, 

choćby wyżej, odeszły w zapomnienie czy nie są wykorzystywane. Wszystko zależy od 

konkretnego przypadku, konkretnego celu badania. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że 

szczególnie ważne  jest  zabezpieczenia śladów.178 M. Całkiewicz pogląd ten podziela179, 

akcentując, koniecznośc zabezpieczenia  wszelkich śladów i dowodów z miejsca zdarzenia,  

w tym tych, które znajdują się na zwłokach człowieka.180 W perspektywie niniejszego 

opracowania szczególnie istotnym jest pogląd wyrażony przez tę autorkę, a mianowicie:  „Dla 

przykładu – jedną z najważniejszych  części ciała denata, na których poszukiwać należy śladów 

pochodzących od sprawcy, są dłonie, a szczególnie treść podpaznokciowa. Jeszcze kilka lat 

temu zabezpieczana była ona w postaci wyskrobin. Obecnie jednak materiał biologiczny 

uzyskuje się przez obcięcie  wszystkich paznokci”.181 Trudno nie podzielić tego poglądu, 

zważywszy na wartość dowodową materiału, który niejednokrotnie jest tym, który doprowadza 

do identyfikacji sprawcy przestępstwa.  Badania polimorfizmu DNA przy użyciu techniki PCR 

na stałe wpisało się w praktykę laboratoriów kryminalistycznych.182 Wyniki uzyskane tą 

techniką pozwalają na identyfikację indywidualną człowieka, wszakże pod warunkiem, gdy 

organ procesowy dysponuje materiałem porównawczym.  

Badania kryminalistyczne paznokci człowieka , jak uprzednio sygnalizowano, nie 

należą do tych, które byłyby szeroko opisywane w literaturze przedmiotu. Zdecydowanie 

częściej analizowane są przypadki badań daktyloskopijnych, osmologicznych, 

odontologicznych. Nie znaczy to jednak, że nie są wykonywane w praktyce. W kryminalistyce, 

podobnie jak w medycynie, konkretna sprawa, konkretny przypadek wyznacza kierunek badań.  

                                                           
176 Zob. między innymi: M. Lisiecka, Pyłki i zarodniki – niedoceniane narzędzia kryminalistyczne? Możliwości 

palinologii kryminalistycznej, „Zeszyty Prawnicze” 2019, nr 19(4), s. 125–151; A. Zachuta, op. cit., s. 129–144. 
177 Na temat przydatności entomologii w praktyce kryminalistyczne piszą między innymi:  R. Skowronek, 

Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej, „Problemy Środowiska i jego Ochrony” 2012, 

t. 20, s. 115–137; S. Matuszewski, D. Bajerlein, S. Konwerski, K. Szpila, Entomologia sądowa w Polsce, 

„Wiadomości Entomologiczne” 2008, nr 27(1); E. Kaczorowska, Pojęcie entomotoksykologii. Wprowadzenie do 

entomologii sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. 
178 Między innymi pisze o tym K. Witkowska, Wartość dowodowa oględzin zwłok, „Prokuratura i Prawo” 2007, 

nr 10. 
179 M. Całkiewicz, Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 60. 
180 Ibidem, s. 64. 
181 Ibidem. 
182 E. Wojtuszek, M. Nałęcka, A. Chmiel, Badanie polimorfizmu DNA przy użyciu techniki PCR, Wydawnictwo 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Warszawa 2000. 
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Podsumowanie 

 

Człowiek jest skomplikowanym organizmem, którego do końca nauka nie poznała, stale 

odkrywane są coraz to nowe geny, odpowiadające za choroby rzadkie, stale poszerzana jest 

wiedza o dziedziczeniu cech somatycznych.  Nie ma w tym niczego odkrywczego  

w perspektywie tej publikacji, wszak nauki medyczne są podstawowymi w tej dziedzinie i to 

dzięki nim wiemy tak wiele z punktu widzenia kryminalistyki. Paznokcie, podobnie jak skóra  

czy włosy mają to do siebie, że są widoczne dla każdego , w przeciwieństwie do narządów 

wewnętrznych. To właśnie ślady naskórka, ślady w postaci włosów a niekiedy paznokci 

zabezpieczane są na miejscu przestępstw. Są materialnym odwodem obecności konkretnej 

osoby w miejscu i czasie. Obecności, ale jeszcze nie sprawstwa przestępstwa, które należy 

udowodnić.  Niekiedy jest to łatwe, niekiedy niezwykle trudne, ale nie niemożliwe. 

Podstawowym warunkiem w każdym badaniu kryminalistycznym jest prawidłowe 

zabezpieczenie śladu oraz istnienie możliwości porównania materiału dowodowego  

z materiałem porównawczym.  Sytuacja znaczniej się komplikuje, kiedy  ustala się tożsamość 

nieznanych zwłok i niestety, co należy podkreślić , proces ten jest w wielu przypadkach 

nieskuteczny. Na kanwie tych rozważań jawi się pytanie o  to, czy paznokcie mogą w tym 

pomóc (?). W mojej ocenie tak, bo po pierwsze można wyizolować z nich DNA, po drugie 

mogą być dotknięte anomaliami rozwojowymi, co w pewnym sensie wyznacza cechę 

indywidualną, po trzecie objęte procesem chorobowym, o określonym charakterze. To z kolei 

umożliwia wyznaczenie kierunku poszukiwań, chociażby w placówkach leczniczych.  

Ostrożnie zaryzykuje tezę, że niektóre z chorób paznokci są na tyle charakterystyczne  

i stosunkowo rzadkie, że można porównać je do złamań kości , w oparciu o które to udało się 

ustalić tożsamość zwłok, poszukując przypadków określonych urazów w szpitalach.183   

Oczywistym jest wszakże, że materiał biologiczny w innej postaci ( krew, włosy, nasienie, 

ślina), jest częściej wykorzystywany w badaniach kryminalistycznych i znacznie częściej 

zabezpieczany w praktyce, co sprawia, że do tego materiału przywiązuje się ogromne znaczenie 

dowodowe. Badania paznokci w perspektywie kryminalistyki nie jest „otwieraniem drzwi 

otwartych”, ale jedną z możliwych dróg poznania. Każdy ślad kryminalistyczny  

                                                           
183 Przypadek taki opisałam w dysertacji doktorskiej:  Prawno-kryminalistyczne aspekty identyfikacji NN zwłok 

ludzkich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.  
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(w wąskim tego pojęcia znaczeniu )  ma taką samą wartość . Nie ma śladów, których nie można 

byłoby zbadać, nawet tych najmniejszych, niewidzialnych gołym okiem. Instrumentarium 

badawcze w dobie XXI wieku pozwala na prowadzenie  niezwykle skomplikowanych badań, 

które prowadzą do coraz to bardziej precyzyjnych ustaleń. Być może ludzki paznokieć zawiera 

o wiele więcej informacji, niż dziś nam się wydaje. W dostępnej literaturze przedmiotu nie  

znaleziono doniesień na temat podobieństwa płytek paznokciowych  ludzi spokrewnionych. 

Może warto byłoby przyjrzeć się temu aspektowi z czysto naukowego punktu widzenia. 

Niewykluczone, że badania w tym zakresie mogłyby doprowadzić do interesujących 

wniosków. 

Niniejsze opracowanie jest tylko skromnym opisem możliwości badawczych paznokci  

w perspektywie nauki kryminalistyki . Nie dorównuje i nigdy nie dorówna pracom z dziedziny 

medycyny, w szczególności dermatologii.  Badania zabezpieczonych śladów biologicznych w 

postaci wyskrobin spod paznokci jak i samych paznokci czy okruchów lakierów do płytek 

paznokciowych są zawsze sprzężone z innymi dziedzinami nauki, od medycyny, chemii, 

mineralogii, palinologii po botanikę czy zoologię.  To, w jaki sposób zostaną ujawnione  

i zabezpieczone, jakimi metodami zbadane, zależy od człowieka, podobnie jak rozwój nauki.  
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