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0,05%(100MtDNA)

3%

65%

>99 %

32%

GENOM CZŁOWIEKA

Dojrzałe erytrocyty, trzony włosów

Swoistość gatunkowa 
nukleotydowego kodu DNA 

współistnieje z     
polimorfizmem (zmiennością) 

osobniczą, która pozwala                  
na  zróżnicowanie                             

wszystkich osób na Ziemi 
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1 komórka  6 pg DNA        profil 

10-12 g = bilionowa część grama

ślad 

� Ustalanie tożsamości osób

� Analiza śladów biologicznych

� Analiza porównawcza materiałów

� Badania pokrewieństwa (sprawy alimentacyjne, karne)

� Badania rodzinne (spadkowe, imigracyjne)

� Badania osób zaginionych

� Badania szczątków z katastrof

� Tworzenie baz DNA (profili, populacyjnych)

� 1980 – Wyman & White – pierwsze zmienne lokus w genomie 

� 1981 – Anderson – sekwencja mtDNA

� 1985 – Jeffreys - DNA „fingerprint” - markery wielopunktowe

� 1991 – Edwards - trój & tetranukleotydowe powtórzenia tzw. STR

� 1992 – Roewer - polimorfizm chromosomu Y 

� 2001 – polimorfizm SNP w identyfikacji osobniczej

� 2009 – polimorfizm INDEL w identyfikacji osobniczej

Variable number of tandem repeat

Single nucleotide polymorphism

SNP

VNTR

- 15% różnic

- 0,5-1% różnic

DNA MikrosatelitarnyMinisatelitarny

9-100 pz 2-6 pzmotyw repetytywny

maksymalna ilość alleli

wielkość cząsteczki 50-500 pz500-20.000 pz

STR

short tandem 

repeat

100-400 pz

kilkanaściekilkadziesiąt
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CSF1PO

D5S818

D21S11

TH01

TPOX

D13S317

D7S820

D16S539
D18S51

D8S179D3S1358

FGA

VWA

Combined DNA Index System

1994    - pierwsza formalna baza danych DNA – FBI 

Zawierają profile osób podejrzanych, skazanych, 
nieustalonych śladów zabezpieczonych  
w trakcie oględzin miejsc przestępstw  
i niezidentyfikowanych zwłok

Pozwala to na kojarzenie ze sobą śladów 
zabezpieczonych na miejscu zdarzenia  z osobą 
sprawcy, powiązanie śladów zabezpieczonych na 
różnych miejscach zdarzeń, identyfikację zwłok 
o nieustalonej tożsamości

SNP Zmienność pojedynczych nukleotydów
co 100-300 pz

� badania ewolucyjne

� Analiza sprzężeń, korelacji

� Analiza kości, śladowego,
zdegradowanego DNA

Utrwalone mutacje punktowe występujące z częstością min. 1%

średnio w genomie co kilkaset pz, zwykle bialleliczne

STR - SNP
10 –10 g - 10 -12 g

COPY NUMBER
VARIATION 

Zmienność liczby kopii
12% różnic osobniczych

CNV

-
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DIP

Polimorfizmy 
insercyjno-delecyjne 

8% różnic osobniczych

Reakcja łańcuchowa 
polimerazy

Ustalanie sekwencji
nukleotydów

Hybrydyzacja
DNA

- wycinanie regionu VNTR

genotyp 2/5

allel 2

allel 5

Restriction fragment lenght polymorphism

Minisatelitarny DNA

Jednoczesna 
analiza

wielu loci

FINGERPRINT

SLP - sondy  - MLP

Analiza  
pojedynczego 

lokus

GENOTYP

Technologia mikromacierzy pozwala na badanie polimorfizmów w obrębie całego genomu 
podczas jednej analizy
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- wycinanie regionu VNTR - powielanie regionu VNTR

genotyp 2/5

allel 2

allel 5

RFLP PCR
Mix reakcyjny w klasycznej reakcji PCR zawiera matrycę DNA, polimerazę, 

deoksyrybonukleotydy oraz parę primerów – przedni oraz tylni primer                   
w obecności jonów Mg ++

Po 32 cyklach PCR ze 100% wydajnością

1.07 miliarda kopii badanego regionu DNA

PCR

D3 FGAvWA 5-FAM (blue)

D13D5 D7 NED (yellow)

A D8 D21 D18 JOE (green)

Wewnętrzny standard wielkości

ROX (red)

Różne barwniki fluorescencyjne do detekcji fragmentów DNA o tej samej wielkości

100 bp 400 bp300 bp200 bp

R
oz

kł
ad

 k
ol

or
ów

Rozkład wielkości
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�30 DIPs + AMG 

na 20 różnych 

chromosomach

�Krótkie amplikony 

do 150 pz

Alternatywne narzędzie
w genetyce sądowej?

� termocykler z systemem optycznym 

� barwniki inkorporujące nić DNA

� specjalnie  zaprojektowane sondy

Analiza ilości przyrastającego 

amplikonu w trakcie 

trwania reakcji

SYBR ® Green

3

2

1
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� INHIBITORY PCR

� POZIOM DEGRADACJI 

� SEKWENCJE 

SPECYFICZNA

DLA DNA HUMAN

� SEKWENCJE

DETERMINUJĄCE 

PŁEĆ MĘSKĄ

PowerQuant

Human 
DNA 

content

Level of 
degradation

Male DNA 
content

Presence of 
inhibitors � INHIBITORY PCR

� RPPH1 (14q11.2)

SEKWENCJA 

SPECYFICZNA

DLA CZŁOWIEKA

� SRY (Yp11.3)

DETERMINUJĄCA 

PŁEĆ MĘSKĄ
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Monitorowanie zmian ilości patogenów w trakcie leczenia ustalanie kolejności nukleotydów

�analiza polimorfizmów typu SNP

�analiza mitochndrialnego DNA

�analiza mutacji genetycznych

Metoda    Sangera - terminacji -

z użyciem  znakowanych  dideoksynukleotydów

A – przykładowa sekwencja DNA

B – przyłączenie startowego oligonukleotydu

do nici matrycowej i kierunek syntezy DNA

C – produkty syntezy DNA, zakończone 

fluorescencyjnie znakowanymi 

dideoksynukleotydami (kolorowe litery)

D – elektroforegram rozdziału otrzymanej 

mieszaniny fragmentów w elektroforezie kapilarnej

wraz z zidentyfikowaną sekwencją
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�Rozróżnienie wariantów alleli

�Oznaczenie pochodzenia 

biogeograficznego

�Predykcja cech 
Mitochondrialne DNA DNA chromosomu Y

DZIEDZICZENIE PO JEDNYM 

RODZICU

MARKERY RODOWODOWE

Heavy (H) 

strand

Light (L) 

strand

Region 
kodujący

ok. 93%

22 tRNAs

2 rRNAs

13 genów

Region HV2
28 loci

SNP

Region HV1
50 loci

SNP

Region HV3 

7 loci
(CA)n



2016-10-11

10

SEKWENCJA 

REFERENCYJNA

z CAMBRIDGE

CRS 
(Cambridge Reference Sequence)

Anderson i wsp.
1981r.

Haplotypy – genetyczna zmienność w wielu miejscach genomu,                  

cechy dziedziczone razem, nie podlegające rekombinacji

A T T G A T A C G

CA T T G A A C G

SNP Zmienność pojedynczych nukleotydów
10 x częściej mutacje niż w jądrze

ZJAWISKO HETEROPLAZMII

ANALIZA

• śladowego DNA,  zdegradowanego DNA 

• włosów BEZ CEBULEK !!! 

• identyfikacja DNA mężczyzn – 97% przestępstw

• przestępstwa na tle seksualnym – mieszaniny !!!

• ustalanie pokrewieństwa w linii męskiej
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Haplotyp STR-Y - genetyczna zmienność w wielu miejscach  Y – zestaw 

cech nie podlegających rekombinacji dziedziczonych razem i traktowanych jak pojedyncze lokus

Określony haplotyp pojawi się w populacji z częstością 0,0016 tj nie czesciej niż w 1 raz na 638 męskich linii rodowych

różnica 6 nukleotydów

w cząsteczce AMELOGENINY

AMG Y (112 bp)

AMG X (106 bp)

tzw. szansa zróżnicowania osób

Jest to prawdopodobieństwo, że dwie losowo 
wybrane osoby z populacji nie będą miały takiego 

samego zestawu cech

Im bardziej polimorficzne są układy,                                                          
tym bardziej prawdopodobne, że dwie losowo wybrane osoby                            

z populacji nie będą miały identycznego zestawu cech
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ilość badanych markerów
polimorfizm badanych markerów

SZANSA  ROŻNICOWANIA OSÓB

15 STR  = 50 SNP

D16S539

D7S820

D13S317

PD = 99.9 %

D16S539

PD  = 90 %

D16S539

D3S1358

D2S1338

D8S1179

D18S51

D12S11

D19S433

vWA

TH01

FGA

PD = 99.9999999 %

tzw. przydatność do badań ojcostwa  

Jest to odsetek  niesłusznie pozwanych o ojcostwo 
mężczyzn, którzy zostaną wykluczeni                                    

w toku analizy

Im bardziej polimorficzne są badane markery, tym łatwiej uda się 
wykluczyć za ich pomocą niesłusznie pozwanego 

o ojcostwo mężczyznę
80%

85%

90%

95%

100%

ABO PGM

Kell ACP

MN GLO

Rh ESD

GM HP

I- STOPNIA

HLA  - A, B, C, D

HLA Minisatelity

STR

SNP

DNA


