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Streszczenie
Identyfikacja nieznanych zwłok na podstawie uzębienia jest bardzo skutecznym narzędziem w technice kryminali-
stycznej. Pozwala ustalić tożsamość zwłok z bardzo dużą dokładnością i nie wymaga dużych nakładów finansowych 
ani nie zabiera wiele czasu. Ocenia się, że jama ustna ma 2,5 mld cech charakterystycznych, więc znalezienie dwóch 
identycznych osób nie jest możliwe. W przypadku identyfikacji ofiar masowych katastrof bardzo ważne jest szybkie 
i skuteczne różnicowanie osób. Jest to konieczne nie tylko ze względów rodzinnych (pochówek), ale i prawnych 
konsekwencji uznania danej osoby za zmarłą (kwestie dziedziczenia czy wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia), 
a także czasowych – w przypadku trudnych warunków pracy techników kryminalistyki. Identyfikacja odontolo-
giczna jest jedną z kilku metod uzyskania wiarygodnego potwierdzenia tożsamości i należy do grupy najtańszych 
i najszybszych, pod warunkiem pozyskania odpowiednich informacji od lekarzy dentystów i gdy do oceny poddaje 
się możliwie dużą liczbę próbek czy zdjęć (niekiedy technicy kryminalistyczni dysponują bardzo niewielkimi frag-
mentami tkanek). Problematyka biegłych jest regulowana przez kodeks postępowania karnego. Zarówno ten z roku 
1969, jak również obecnie obowiązujący z roku 1997 poświęcają temu zagadnieniu dużo miejsca. Związane jest to 
z coraz częstszą koniecznością ustalania prawdy opartej na wykorzystaniu wielu osiągnięć nauki i techniki. Jako 
ogólną zasadę przyjęto, iż „zasięga się opinii biegłych wówczas, gdy stwierdzenie okoliczności mających wpływ na 
rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych”. Pomoc w identyfikacji nieznanych zwłok, w rozpozna-
niu i ocenie śladów uzębienia, rozpoznanie i różnicowanie uzupełnień protetycznych, ocena wieku, płci, a nawet 
próba oceny narodowości czy stopnia zamożności – to zadania lekarza dentysty w przebiegu dochodzenia krymi-
nalistycznego. Takich zadań nie podejmuje każdy stomatolog. Każdy natomiast jest zobowiązany prowadzić i prze-
chowywać dokumentację medyczną z wielką starannością. Przechowywanie radiogramów, zwłaszcza zdjęć pano-
ramicznych, opisy uzupełnień protetycznych, czy nawet zwykłe diagramy lub zdjęcia zewnątrz- i wewnątrzustne 
mogą okazać się przydatne, gdy prokuratura zażąda wydania dokumentacji lub udzielenia informacji. Identyfikacja 
może dotyczyć osoby, która zostawiła dany ślad, rozpoznanie substancji lub przedmiotu, które tworzą ślad lub usta-
lenie czy poszczególne fragmenty tworzyły uprzednio jedną całość. Główną metodą jest porównanie – ilościowe, 
a w przypadku fragmentów tkanek jakościowe. W pracy wykazano konieczność prowadzenia dokładnej dokumen-
tacji stomatologicznej, a zwłaszcza przechowywania radiogramów i wszelkich zdjęć wewnątrz- i zewnątrzustnych 
lub modeli uzębienia (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 131–136).
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Abstract
Examination of dental traits is a very effective criminal investigation technique used for dead body identification. It 
is not time-consuming, and allows to decide the identity with considerable accuracy, at relatively low costs. It has 
been estimated that the oral cavity is characterized by 2.5 billion unique features; hence it is impossible to obtain 
identical dental analyses for two different people. In the case of mass disasters, the victims have to be identified as 
quickly and effectively as possible. It is not only for family reasons (burial), but also due to the consequences of 
declaring somebody legally dead (inheritance, entitlement to indemnity). Time also counts when criminal investi-
gation technicians work under difficult conditions. Odontological identification is among the fastest, least expen-
sive and most reliable methods of providing the corpse with its identity provided a suitably large number of post-
mortem samples or radiographs can be obtained (sometimes only very small tissue fragments are available) and 
compared with antemortem dental records. The role of experts in criminal practice has been under consideration 
for quite a long time. Both the penal code of 1969 and that of 1997, currently in force, dedicate a lot of attention 
to the issue. This is associated with the necessity to establish and verify facts based on a multitude of advances 
in science and technology. The general rule states that “expert testimony is requested when special knowledge is 
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required to determine the circumstances and thus help resolve the case”. Dentists can help to identify the body 
through recognizing and assessing remnants of dentition, recognizing and differentiating dental prostheses, deter-
mining the age, gender or even nationality and affluence of the deceased. Although not all practising dentists can be 
engaged in criminal investigations, all of them are obliged to keep, update, and store their patients’ dental records. 
radiographs, and especially panoramic radiographs, information on prosthetic treatment, ordinary diagrams as 
well as intra- or extraoral X-rays may prove useful in the case the prosecutor’s office should request providing 
medical records or information. A dentist may need to identify an individual who has left the trace, to recognize 
a substance left (i.e. the trace itself) or to determine whether some fragments had constituted a whole. Quantitative 
analysis is a principal method of investigation while in the case of tissue remnants qualitative examination methods 
are used. Thus, it is strongly advisable that practising dentists gather detailed dental information including radio-
graphs, intra- and extraoral X-rays, and dental models (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 131–136).

Key words: identification, dentistry.

Opisać żywego człowieka można na wiele spo-
sobów. W przypadku osoby zmarłej, kiedy do dys-
pozycji jest tylko preparat sekcyjny i to nie zawsze 
kompletny, pewne cechy nabierają znaczenia szcze-
gólnego. Jedną z nich jest uzębienie. W przypad-
kach ustalania tożsamości nieznanych zwłok nie-
małą rolę odgrywa identyfikacja odontologiczna.

Wzrastające tempo życia przyczyniło się do 
powstania nowych licznych zagrożeń. rozwój 
techniki, potrzeba częstego przemieszczania się 
i znaczne zagęszczenie ludności spowodowały 
powstanie zagrożeń industrialnych, jakimi są wy-
padki komunikacyjne (samochodowe, lotnicze, 
kolejowe, morskie itp.). Ludzie zagrażają także 
sami sobie – przez popełnianie poważnych prze-
stępstw, łącznie z brutalnymi zabójstwami, jak 
również z powodu nieodpowiedzialnego zacho-
wania, czy też chorób psychicznych, np. zaginięcia 
osób w czasie wędrówek górskich, zaginięcia osób 
starszych, z zaburzeniami pamięci itp. Największą 
tragedią ostatnich czasów było tsunami na Oce-
anie Indyjskim 26 grudnia 2004 roku – zginęło 
wówczas 5395 osób, zaginęło 2991 [1].

Dlaczego trzeba precyzyjnie ustalić dane 
ofiar? Chodzi nie tylko o wydanie ich rodzinom, 
ale także o późniejsze kwestie prawne (na przykład 
uznanie osoby za zmarłą, postępowanie spadkowe, 
ubezpieczeniowe itp.).

Często osobom zajmującym się identyfikacją 
ofiar przychodzi pracować w bardzo trudnych wa-
runkach (w przypadku Tajlandii dużym proble-
mem, oprócz wielkiej liczby zwłok, okazał się brak 
chłodni, a zwłoki pozostawione w cieple i wilgoci 
rozkładały się bardzo szybko, tworząc zagrożenie 
epidemiologiczne).

Identyfikacja osób przebiega na wiele sposo-
bów jednocześnie, co zwiększa prawdopodobień-
stwo i tempo rozpoznania. Przebiega ona naj-
częściej za pomocą porównania materiału przed- 
i pośmiertnego.

Standardowo postępuje się według wzorca [2]:
1.  Porównanie kodu DNA.
2 Porównanie odcisków palców.

3. Badania uzębienia i innych danych stoma-
tologicznych.

4. Metoda radiologiczna.
5. Porównanie danych medycznych (ślady 

po przebytych zabiegach leczniczych i chirurgicz-
nych).

6. Porównanie znaków szczególnych (blizn, 
tatuaży itp.).

7. Porównanie danych z rysopisu.
8. Identyfikacja rzeczy osobistych (ubranie, 

biżuteria).
9. Identyfikacja na podstawie dokumentów 

tożsamości znalezionych przy zwłokach.
10. rozpoznanie przez świadków, członków 

rodziny i znajomych.
W przypadku zwłok zeszkieletowanych, kie-

dy do dyspozycji są tylko fragmenty tkanek, ana-
liza odontologiczna może zająć kluczowe miejsce 
w rozpoznaniu. Jest ona nie tylko szybka, ale 
również tańsza w stosunku do na przykład bada-
nia DNA. Jak wykazał przykład Tajlandii, dzięki 
tej metodzie udało się zidentyfikować 61% osób 
(19% daktyloskopowo; 1,3% po DNA; 0,3% po 
cechach fizycznych; 18% na podstawie sumy me-
tod) [3].

Ocena uzębienia może posłużyć nie tylko roz-
poznaniu chorób miejscowych i ogólnoustrojo-
wych, a nawet stanu majątkowego, ważna jest rów-
nież przy: identyfikacji nieznanych zwłok, ocenie 
porównawczej śladów ugryzień, ocenie płci, ocenie 
wieku, próbie określenia przynależności rasowej, 
a nawet narodowości.

Celem pracy jest analiza na podstawie piśmien-
nictwa dotychczas stosowanych technik odontolo-
gicznych wykorzystywanych w kryminalistyce do 
identyfikacji zwłok. Omówiono potrzeby staran-
nego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 
przyjęcia jednolitego systemu oznaczania zębów, 
wypełnień, ubytków i uzupełnień protetycznych. 
Wykazano również konieczność archiwizacji zdjęć 
rentgenowskich oraz wewnątrz i zewnątrzustnych 
lub modeli jako ważnego dokumentu w przebiegu 
identyfikacji nieznanych zwłok.
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Techniki odontologiczne
Kiedy technik kryminalistyki znajduje ślady 

zębów, zęby lub uzupełnienia protetyczne, spo-
rządza zdjęcia makrograficzne, rentgenowskie 
i model. Może być on porównywany z modelami 
i dokumentacją sporządzoną przez stomatologa, 
a także ze zdjęciami osoby identyfikowanej, na 
których są widoczne zęby. Obecnie coraz częściej 
do takich porównań stosuje się komputerowe bazy 
danych. Pierwszy raz zostały one użyte do analiz 
dentystycznych w 1976 roku podczas identyfikacji 
139 ofiar powodzi w Big Thompson Canyon w Ko-
lorado [4].

Zęby i związane z nimi charakterystycz-
ne cechy stomatologiczne są uznawane za jedne 
z bardziej wartościowych cech osobniczych ciała 
ludzkiego [5]. Są to najbardziej wytrzymałe narzą-
dy w ciele człowieka, zdolne do przetrwania tem-
peratury 1600°C i pozostające praktycznie nie-
tknięte długo po tym, jak inne tkanki miękkie czy 
kostne ulegną rozkładowi lub zostaną spalone [6]. 
W przypadku analizy DNA można z nich pobrać 
miazgę do badań.

Ocenia się, że jama ustna ma 2,5 mld cech cha-
rakterystycznych, co świadczy o tym, że nie mogą 
istnieć dwie osoby o identycznej budowie układu 
stomatognatycznego [7].

Postępowanie praktyczne przy identyfikacji 
jest zależne od liczby informacji. Pierwszym eta-
pem badań jest ilościowe określenie stanu uzę-
bienia [8]. Liczba zębów w preparacie sekcyjnym 
i danymi uzyskanymi od stomatologa muszą się 
zgadzać. Na niezgodność tych danych może mieć 
wpływ odstęp czasowy między ostatnią wizytą 
a datą ustaleń.

Następną ważną przesłanką jest umiejscowie-
nie zębów, ponieważ równa ich liczba nie potwier-
dza jeszcze identyfikacji.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy wystę-
pują w jamie ustnej uzupełnienia protetyczne lub 
aparat ortodontyczny. Protezy ruchome dają moż-
liwości wyrażania jednoznacznej opinii, ale zda-
rza się, że nie można sprawdzić dokładności przy-
legania na preparacie sekcyjnym ze względu na 
skurcz miejsca osadzenia. Protezy stałe, wszczepy 
zębowe, stałe aparaty ortodontyczne dają o wiele 
większą pewność identyfikacji. Zdarzają się cechy 
bardzo charakterystyczne, jak np. osadzenie na 
zębach protezy lub własnej biżuterii nazębnej czy 
charakterystyczne uszkodzenia bywają zapamię-
tane przez rodzinę czy znajomych [9].

Największą moc dowodową mają jednak zdję-
cia rentgenowskie. Potwierdzają one zgodność 
miejsca i kształtu zębów oraz uzupełnień.

Znaczenie dokumentacji
W wielu krajach szanujących prawa człowieka 

nie pobiera się odcisków palców osobom, na któ-
rych nie ciąży oskarżenie, co powoduje luki w poli-
cyjnej bazie daktyloskopijnej, na przykład w Polsce 
do roku 1956 pobierano odciski palców przy wyda-
waniu dowodów tożsamości i paszportów [10].

Obecnie dokumentacja lekarska jest coraz do-
kładniej prowadzona głównie ze względu na rosz-
czenia pacjentów. W związku z tym jest możliwe 
uzyskanie od lekarzy dentystów przedśmiertnych 
danych osoby zmarłej w celu porównania ich z in-
formacją pośmiertną.

Ważne jest jednak prawidłowe i dokładne pro-
wadzenie kart wraz ze zdjęciami rentgenowskimi 
lub ich szczegółowymi opisami lub archiwizacja 
danych na nośnikach elektronicznych. Kolejne 
wpisy w karty pacjenta ukazują przebieg leczenia 
w czasie. Liczba i rodzaj wypełnień (klasa wypeł-
nień według Blacka, materiał do wypełnienia), 
a przede wszystkim diagram są ważnymi punk-
tami odniesienia w identyfikacji. Istotne różnico-
wo są także uzupełnienia protetyczne. Ich rodzaj 
i materiał, z jakiego zostały wykonane powinien 
być uwzględniony w karcie pacjenta. Zęby leczone 
endodontycznie wraz ze zdjęciami po wypełnie-
niu, wpisy o nietypowym przebiegu kanałów mo-
gą być wielce pomocne, zwłaszcza gdy do dyspo-
zycji są tylko fragmenty tkanek. Interesujące dla 
techników kryminalistyki są informacje o wszel-
kich anomaliach zębów, zarówno ilościowych, jak 
i jakościowych (hipodoncja, hiperdoncja, wady 
zgryzu, nieprawidłowości w przyzębiu, stan po 
zabiegach chirurgicznych).

Głównym problemem w porównaniach jest 
brak charakterystycznych cech uzębienia. Doty-
czy to głównie osób młodych, u których występuje 
mało wypełnień i brak protez. rozwój metod le-
czenia spowodował zmniejszenie liczby wykony-
wanych uzupełnień protetycznych (głównej cechy 
stosowanej do identyfikacji). Z drugiej jednak 
strony znacznie wzrosła częstość wykonywanych 
radiogramów pomocnych w leczeniu ortodontycz-
nym, endodontycznym i chirurgicznym. Lekarze 
dentyści często dysponują pomiarami rentgeno-
gramów w projekcjach powtarzalnych (zdjęcia ce-
falometryczne, powszechnie stosowana technika 
kąta prostego) oraz zdjęciami profilu i w projekcji 
en face pacjentów, co ułatwia stosowanie meto-
dy porównań. Coraz częściej można też spotkać 
w gabinetach zdjęcia wewnątrzustne z kolejnych 
etapów leczenia ortodontycznego czy z zabiegów 
chirurgicznych lub zdjęcia uzupełnień protetycz-
nych. W gabinetach ortodontycznych przechowuje 
się wyniki pomiarów kefalometrycznych i analizy 
modeli.
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Problem z identyfikacją osób młodych polega 
przede wszystkim na braku charakterystycznych 
cech uzębienia. Dlatego ważne jest wpisywanie 
rozpoznanych wad zgryzu i opisu, na przykład zę-
bów nietypowych. Ważną informacją jest również 
wpis konsultacji, na jakie pacjent jest kierowany, 
w poszukiwaniu dokumentacji można dotrzeć do 
radiogramów i opisów niedostępnych u lekarza 
pierwszego kontaktu.

Czasem przydatne w ustalaniu tożsamości 
zwłok są cechy nabyte. Chodzi tu przede wszyst-
kim o uszkodzenia zawodowe, jak na przykład 
chemiczne uszkodzenia szkliwa u osób pracują-
cych z kwasami, zaburzenia zgryzu u muzyków, 
charakterystyczny rodzaj starcia i ułożenia osadu 
u palaczy fajek, zwiększenie starcia koron u ka-
mieniarzy czy charakterystyczne ubytki w szkli-
wie u krawców. 

Określanie wieku jest dokładne głównie 
w przypadku uzębienia wczesnego i mieszanego. 
W przypadku osób starszych zwiększa się liczba 
nieprawidłowości, gdyż bierze się pod uwagę nie 
tylko liczbę i kolejność pojawiania się zębów w łu-
ku, ale stopień starcia zębów, poziom kości wy-
rostka zębodołowego, wytwarzanie zębiny wtór-
nej, odkładanie cementu wtórnego i resorpcję 
korzeni. Gustafson opracował metodę określania 
wieku: liczbą punktów oznacza się stopień za-
awansowania typów zmian wymienionych powy-
żej i z ich sumy oblicza się wiek przez interpolację 
na krzywej standardowej.

Do realizacji celów śledztwa kryminalnego 
niejednokrotnie bardzo duże znaczenie mają an-
tropologiczne badania kośćca ludzkiego, a zwłasz-
cza czaszki [11].

Szczególne znaczenie mają tu:
1. rekonstrukcja wyglądu twarzy metodą 

Gierasimowa, która polega na uzupełnianiu ele-
mentów czaszki masami plastycznymi (stosowana 
gdy brakuje jakichkolwiek materiałów porównaw-
czych w postaci zdjęć, profilu genetycznego czy 
dokumentacji stomatologicznej, rentgenowskiej 
lub daktyloskopijnej) [12].

2. Superprojekcja – polegająca na nałożeniu 
na siebie dwóch radiogramów, czaszki i zdjęcia 
człowieka za jego życia. W tej metodzie można 
również zastosować radiogramy i pomiary punk-
tów kraniometrycznych czaszki (ważna jest tu licz-
ba i aktualność zdjęć przedśmiertnych w możliwie 
wielu projekcjach).

Różnicowanie płci i wieku
Ocena płci na podstawie analizy samej czasz-

ki jest bardzo trudna (dużo łatwiej przeprowadzić 
analizę kości miednicy) [13]. uważa się, że czaszka 

kobiety jest mniejsza i ma „słabszą” rzeźbę kości 
niż męska. Czoło jest ustawione bardziej pionowo, 
a żuchwa jest lżejsza. Górny kieł mężczyzny jest 
średnio o 0,1 mm dłuższy od linii siekaczy.

Wiek w chwili śmierci ocenia się na podstawie 
stopnia zrostu szwów czaszkowych oraz procesu 
kostnienia kości długich [14]. W przypadku osób 
w wieku dojrzewania ustalenie z dużą dokładno-
ścią wieku nie nastręcza wielu trudności, znacznie 
trudniej jest ustalać wiek osób dorosłych. Tetsuji 
[15] opracował metodę matematyczną określania 
wieku na podstawie stopnia zużycia uzębienia. 
Wykorzystał w niej tzw. Theory of Quantification 
Type 1. uzyskaną wartość liczbową stopnia zuży-
cia dla każdego zęba przelicza się na współczynni-
ki korelacji wieku faktycznego i prawdopodobne-
go. Metoda ta jest skomplikowana i konieczne jest 
używanie tabel opracowanych przez autora.

W określeniu wieku największą rolę odgrywa 
drugi ząb trzonowiec oraz drugi ząb przedtrzono-
wy. Mniej natomiast są przydatne siekacze i kły. 

Określanie wieku szczątków ludzkich ba-
da się za pomocą oznaczenia zawartości azotu 
w próbkach kości [16]. Zawartość azotu powyżej 
3,5% wskazuje, że tkanka ta ma poniżej 50 lat, 
a więc może być brana pod uwagę przez organy 
ścigania.

Aktywność immunologiczna rzadko była 
stwierdzana w próbkach starszych niż 5 lat. Przed 
wydaniem opinii co do wieku badanych szczątków 
trzeba wykonać oba badania oraz należy określić 
liczbę aminokwasów metodą chromatografii, ba-
danie fluorescencji w promieniach nadfioleto-
wych, próbę benzydynową, a także wstępne bada-
nia morfologiczne.

Narodowość
W 1980 roku ukazała się praca Endrisa i Schu-

machera [17], w której autorzy proponowali możli-
wość stomatologicznej identyfikacji osób pod ką-
tem ustalenia narodowości. Poddali oni badaniom 
gastarbeiterów z Jugosławii, Włoch, Grecji i Turcji 
oraz wojskowych z Anglii i Francji. Obywateli wło-
skich, holenderskich, austriackich i szwajcarskich 
zbadano w ich krajach. Poza badaniem stomatolo-
gicznym zebrano informacje na temat świadczeń 
ubezpieczenia społecznego z zakresu leczenia den-
tystycznego. W latach osiemdziesiątych w XX w. 
w Niemczech przeważały wypełnienia amalga-
matowe, a w odcinku przednim kompozytowe. 
 Dowyrostkowa część przęseł mostów na przekroju 
była sercowata, a w odcinkach bocznych z przodu 
w kształcie tzw. nakładki. u greckich gastarbeite-
rów w mostach licowano tylko przęsła, nawet zę-
bów przednich. W Turcji w okolicy zębów przed-
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nich stosowano przeważnie złoto, najczęściej nie-
jednolite stopy ze srebrem (stopy jubilerskie, złoto 
do wyrobu monet). u Włochów często spotykano 
stopy srebra z palladem. Ciekawa była także me-
toda „podmostkowania diastemy”. W Holandii 
często brakowało komór powietrznych w pro-
tezach całkowitych, słabo była zaznaczona linia 
A-H i częste wypełnienia amalgamatowe szyjek 
zębowych. We Francji często występowała duża 
komora powietrzna w protezach całkowitych i po-
dwójna linia ograniczająca. Protezy żołnierzy an-
gielskich miały oznakowania cyfrowe, bez komór, 
klamer i cierni. u Austriaków ostatni ząb w łuku 
zębowym w uzupełnieniach stałych był wklęsły. 
W szwajcarskich protezach ruchomych w miejsce 
drugiego zęba trzonowego wstawiano ząb przed-
trzonowy przeciwległej strony.

Z powodu globalizacji i łatwej migracji ludzi 
opracowanie takie ma obecnie tylko wartość hi-
storycznej ciekawostki. również metoda okre-
ślania narodowości na podstawie przynależności 
rasowej odchodzi w przeszłość. W Polsce przewa-
ża typ subnordyczny złożony z typu nordycznego 
i laponoidalnego, ale próby bardziej precyzyjnych 
podziałów obecnie nie mają sensu.

Znakowanie uzupełnień
Podjęto próby wprowadzenia ułatwień w pro-

cesie identyfikacji. W 1979 r. w Szwajcarii zapro-
ponowano wprowadzanie wszystkim pacjentom 
w ramach standardowego zabiegu „nośnika in-
formacji” w postaci złotego krążka zatopionego 
w szkliwie zęba wraz z ognioodpornym czerwo-
nym materiałem wypełniającym [19]. Czerwony 
kolor miał ułatwić szybkie umiejscowienie nośni-
ka, a zakodowane w systemie alfanumerycznym 
znaki widoczne w ośmiokrotnym powiększeniu 
miały zawierać dane osoby. Duży zakres wytrzy-
małości temperaturowej krążka miał gwaranto-
wać jego zachowanie nawet po spopieleniu zwłok. 
Metoda ta nie przyjęła się jednak powszechnie.

W Szwecji zaproponowano metodę znakowania 
protez dentystycznych, nie chodziło tu o potrzebę 

identyfikacji ofiar katastrof – przede wszystkim 
znakowanie to było potrzebne personelowi szpitali 
psychiatrycznych do rozróżniania uzupełnień po-
szczególnych pacjentów [19]. Proponowano metodę 
numeryczno-literową zbliżoną do rejestracji pojaz-
dów. Nie została ona jednak masowo wdrożona ze 
względu na dużą liczbę placówek wykonujących te 
prace i trudności we wprowadzeniu jednolitego sys-
temu ich znakowania.

Zastosowania  
niekonwencjonalne
Ciekawym problemem współczesnych czasów 

okazała się identyfikacja na podstawie zdjęć dzie-
ci objętych programem „adopcji na odległość”. 
Fundatorzy stypendiów dla tych dzieci chcą mieć 
pewność, że osoba, na którą łożą środki finansowe 
nie została zamieniona, a prosta metoda polegają-
ca na porównaniu zdjęć byłaby tu znacznym uła-
twieniem w rozpoznaniu.

Określenie wieku było bardzo ważne w przy-
padku śledztwa opisanego przez Schneidera 
i Wandelta [12]. Chodziło o ustalenie wieku mło-
dej muzułmanki, która ze względu na ortodoksyj-
ną wiarę nie mogła być poddana badaniu przez 
lekarza ogólnego. Ojciec jej aby uniknąć niewy-
godnego dla rodziny małżeństwa, sfałszował akt 
urodzenia dziewczyny. Wynikało z niego, iż ma 
13 lat. Ocena uzębienia wykazała obecność zębów 
ósmych o startych już powierzchniach oraz wystę-
powanie w nich początkowej próchnicy. ustalono 
wiek dziewczyny na ponad 19 lat, przy czym jako 
najbardziej prawdopodobny określono 21 lat.

Wnioski
Ocena uzębienia jest ważnym elementem pro-

cesu identyfikacji zwłok i osób żyjących. Istotne 
jest szczegółowe prowadzenie dokumentacji me-
dycznej, gdyż nigdy nie wiadomo, czy nie okaże 
się ona głównym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość pacjenta.
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