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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τρόποι για την βελτιστοποίηση της PCR και για 

την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κατά τη διαδικασία της αντίδρασης. Επίσης 

εξετάζονται σύγχρονες προσεγγίσεις και αναφέρονται παραδείγματα από kit που είναι 

διαθέσιμα από εμπορικές εταιρίες, για την εφαρμογή PCR σε γονιδιωματικό και 

μιτοχονδριακό DNA. Καθώς η ανάλυση των STR τόπων αποτελεί την καθιερωμένη ανάλυση 

DNA για εγκληματολογικούς σκοπούς σήμερα, αναφέρονται οι τεχνικές απεικόνισης των 

STR τόπων μετά από την εφαρμογή της PCR, που έχουν αναπτυχθεί και οι τρόποι 

αυτοματοποίησης τους. Επίσης γίνεται η περιγραφή κάποιων συστημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν πιθανόν στο μέλλον.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας περιγράφονται οι μέθοδοι της ανάλυσης του DNA 

στην εγκληματολογία. Περιγράφεται η ταυτοποίηση των VNTR τόπων που 

χρησιμοποιήθηκαν από την εγκληματολογία, η θεωρία αυτή της ανάλυσης και οι λόγοι που 

σήμερα η χρήση της είναι περιορισμένη. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των STR τόπων 

και οι λόγοι που έχουν καθιερωθεί στην εγκληματολογική ανάλυση και λύσεις, που έχουν 

επινοηθεί, σε περιπτώσεις αποσυντεθειμένου ή μικρής ποσότητας DNA στο δείγμα και 

μεικτών δειγμάτων DNA με την ανάλυση STR τόπων στο χρωμόσωμα Υ. Σε πολλές χώρες του 

κόσμου έχουν καθιερωθεί βάσεις δεδομένων DNA, που στηρίζονται στην ανάλυση των STR 

τόπων. Σε αυτές τις βάσεις δεδομένων καταχωρούνται προφίλ DNA που προκύπτουν από 

συστήματα πολλαπλής PCR, που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτόν το λόγο. Γίνεται μια αναφορά 

στα χαρακτηριστικά των πολυμορφισμών μονού νουκλεοτιδίου (SNP) και στη συνέχεια 

περιγράφεται ο τρόπος ανάλυσης, τα χαρακτηριστικά και η χρησιμότητα του 

μιτοχονδριακού DNA στην εγκληματολογία. 
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ABSTRACT 

 

This paper describes ways to optimize PCR and to address possible problems during the 

reaction process. Modern approaches and examples of kit available from commercial 

companies for the application of PCR in genomic and mitochondrial DNA are also discussed. 

As the analysis of STR sites is the established DNA analysis for forensic purposes today, the 

techniques of imaging the STR sites after PCR implementation have been developed and the 

ways of automating them. We also describe some systems that will probably be used in the 

future. 

The second part of the thesis describes the methods of DNA analysis in forensic 

science. It describes the identification of VNTR sites used by criminology, this theory of 

analysis and the reasons why its use is currently limited. The features of the STR sites and 

the reasons established in the forensic analysis and solutions that have been devised in the 

case of decomposed or small amounts of DNA in the sample and mixed DNA samples with 

the analysis of STR sites on chromosome Y are reported. In many countries of the world 

established DNA databases, based on the analysis of STR sites. DNA databases derived from 

multiple PCR systems developed for this purpose are recorded in these databases. Reference 

is made to the characteristics of single nucleotide polymorphisms (SNP) and then describes 

the mode of analysis, characteristics and utility of mitochondrial DNA in forensic science. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάλυση του DNA σε ιατροδικαστικές υποθέσεις βασίζεται στη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των βιολογικών στοιχείων με δείγματα άμεσης αναφοράς του 

συγκεκριμένου ατόμου ή με έμμεσες αναφορές των στενών συγγενών του αίματος. Η 

επιλογή των δειγμάτων αναφοράς για ανάλυση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία 

μιας περίπτωσης. όχι μόνο εξαρτάται από την αυθεντικότητα των δειγμάτων αναφοράς, 

αλλά και από την αυθεντικότητα της βιολογικής σχέσης των δοτών με το εν λόγω άτομο. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κοινωνική ή νομική σχέση δεν είναι η βιολογική και υπάρχει 

ανάγκη να εκπαιδεύονται οι αξιωματικοί της έρευνας, οι ιατροδικαστές και η δικαστική 

εξουσία για τα σχετικά προβλήματα. 
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Η πλειοψηφία των εγκληματολογικών υποθέσεων που αναλύθηκαν με έλεγχο DNA 

περιλαμβάνει την καθιέρωση της πατρότητας / μητρότητας του παιδιού ή της αντίθετης 

προέλευσης (για την ταυτότητα του θανόντος). Η ανάλυση βασίζεται στη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των βιολογικών στοιχείων με τα δείγματα αναφοράς (στυλεό αίματος ή 

στοματικό επίχρισμα). Άμεσες αναφορές, όπως τεχνητά βιολογικά δείγματα που 

φυλάσσονται σε ιατρικά ή στρατιωτικά αποθετήρια, αποτελούν πολύτιμη πηγή για σκοπούς 

αναγνώρισης. Εναλλακτικά, τα οικεία αντικείμενα ενός ατόμου, π.χ. οδοντόβουρτσα, 

ξυριστική μηχανή, ξυράφι κλπ., Αποτελούν καλές πηγές DNA για να διαπιστωθεί η 

ταυτότητα του νεκρού, αλλά η αυθεντικότητα και η αποκλειστικότητα τους είναι συχνά 

προβληματική. Οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την αξιοπιστία των άμεσων αναφορών 

θα είναι επιζήμια για την υπόθεση και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εξαιρέσεις. 

Επιπλέον, οι επιβάτες ταξιδεύουν συχνά με τις οδοντόβουρτσες, τις ξυριστικές μηχανές 

κ.λπ. και τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε περίπτωση καταστροφής 

αεροπορικών εταιρειών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ DNA ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 
ΕΛΙΚΑΣ. 

 
1.1. Η ανακάλυψη της δομής του DNA – Η γνωστή ιστορία 

 Ο Τσέχος μοναχός Gr. Mendel (1822 -1884) απέδειξε, µέσω πειραμάτων, ότι γίνεται 

μεταβίβαση κληρονομούμενων παραγόντων (που σήμερα ονομάζονται γονίδια) τα οποία 

δεν αναμειγνύονται αλλά διαχωρίζονται και παράλληλα κληρονομούνται, οι μισοί από κάθε 

γονέα. Η ανάπτυξη της γενετικής εξελίχθηκε έκτοτε µε αλματώδη πρόοδο. Η ανακάλυψη 

της δομής του DNA, του µορίου της κληρονομικότητας, από τους J. Watson και F. Crick το 

1953 θεωρείται από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ανακαλύψεις του περασμένου 
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αιώνα. Οι Watson και Crick προέρχονταν από διαφορετικά ερευνητικά πεδία και ήταν δύο 

επιστήμονες µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, ηλικία και χαρακτήρες. O πρώτος, Αμερικανός 

μεταπτυχιακός φοιτητής από την «ομάδα των φάγων», έχοντας ως θέμα της διατριβής του 

την επίδραση των ακτίνων Χ στην ανάπτυξη των βακτηριοφάγων, υπό την επίβλεψη των 

επιφανών επιστημόνων Luria και Delbruck, ήρθε για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ευρώπη 

για να ασχοληθεί µε τη βιοχημεία των νουκλεινικών οξέων, µε υποτροφία της αμερικανικής 

κυβέρνησης. Στη Νάπολη, σε ένα σεμινάριο για τα µακροµόρια, ενθουσιάστηκε µε την 

παρουσίαση του Wilkins σχετικά µε την περίθλαση των ακτίνων Χ από το DNA, αποφάσισε 

να παραμείνει στην Ευρώπη και βρέθηκε στο εργαστήριο Cavendish. 

Ο Crick, Βρετανός, είχε παιδεία φυσικού και στην ερευνητική του δραστηριότητα στο 

Λονδίνο, μετά τον πόλεμο, στράφηκε στη βιολογία, στο ίδιο εργαστήριο Cavendish του 

Κέιµπριτζ, µε διευθυντή τον ερευνητή Perutz.  

Συναντήθηκαν, στο εργαστήριο Cavendish το φθινόπωρο του 1951, όταν ο Watson 

ήταν μόλις 23 ετών και Crick 35 ετών. Το εργαστήριο Cavendish είναι ένα διάσημο 

εργαστήριο Φυσικής το οποίο φέρει το όνομα του Χένρι Κάβεντις (H Cavendish), 

πρωτοπόρου φυσικού του 18ου αιώνα. Στους χώρους του έχουν εργαστεί φυσικοί όπως ο 

Ernest Rutherford και ο James Chadwick. Εκεί έχουν ανακαλυφθεί το ηλεκτρόνιο και το 

νετρόνιο και εκεί έχει γίνει η διάσπαση του ατόμου. Στις αρχές του '50 το εργαστήριο 

διευθυνόταν από το sir Lawrence Bragg o οποίος περιέγραψε τον ομώνυμο νόμο για τη 

διάθλαση των ακτίνων Χ και υπήρξε ο νεαρότερος επιστήµονας που τιμήθηκε ποτέ µε το 

βραβείο Νόμπελ. Τόσο η ιστορία του εργαστηρίου όσο και οι επιστήμονες που εργάζονταν 

σε αυτό το καθιστούσαν ένα μοναδικό περιβάλλον για φιλόδοξους νέους ερευνητές. 

Οι Watson και Crick δεν είχαν έλθει στο Cavendish για να μελετήσουν τη δομή 

πρωτεϊνών ιατρικού ενδιαφέροντος, όπως η αιµογλοβίνη (ή αιμοσφαιρίνη, πρωτεΐνη του 

αίματος η οποία μεταφέρει το οξυγόνο). Επίσημα, η μελέτη του DNA είχε ανατεθεί σε άλλο 

εργαστήριο, στο King's College του Λονδίνου, όπου ο Maurice Wilkins και η Rosalind 

Franklin εργάζονταν για τη διαλεύκανση της δομής του. Οι δύο επιστήμονες περνούσαν 

ατέλειωτες ώρες συζητώντας θεωρητικά προβλήματα και αναζητώντας λύσεις. Το DNA 

έγινε σταδιακά το κέντρο του ενδιαφέροντός τους. Αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητά του από 

πειράματα (άλλων) τα οποία καταδείκνυαν ότι αυτό και όχι οι πρωτεΐνες μεταφέρει 

κληρονομήσιμους χαρακτήρες μεταξύ βακτηρίων. Επίσης, από πειράματα άλλων 

ερευνητών γνώρισαν τη χημική σύστασή του και διάβασαν όση κρυσταλλογραφία θα τους 
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επέτρεπε να αντιληφθούν τι σημαίνουν οι φωτογραφίες που λαμβάνονται από 

κρυστάλλους DNA µε τη βοήθεια ακτίνων Χ. Σύμφωνα µε τις διηγήσεις τους, το DNA γίνεται 

ένα είδος εμμονής γι' αυτούς: το συζητούν παντού και πάντα και, μέσα στον ενθουσιασμό 

και στην άγνοιά τους, προτείνουν σύντομα ένα µοντέλο. Το πρώτο αυτό µοντέλο 

καταρρίπτεται αµέσως από το έµπειρο µάτι της Φράνκλιν, η οποία έχει αποδεχτεί µαζί µε 

τον Γουίλκινς την πρόταση των Γουότσον και Κρικ να τους επισκεφτεί στο Κέιµπριτζ για να 

το δει. Η αποτυχία αυτή τους κόστισε πολύ: εκτός από τη χαµένη υπερηφάνειά τους, οι δύο 

ερευνητές έχασαν και την ανοχή των πρεσβυτέρων του εργαστηρίου, οι οποίοι 

αντιµετώπιζαν πια «τον Αµερικανό και τον άλλο» ως τσαρλατάνους. Αξιοποιώντας και άλλα 

δηµοσιευµένα ευρήµατα, όπως αυτά του Pauling σχετικά µε την ύπαρξη µοτίβων στις 

πρωτεΐνες συνέχισαν να δοκιµάζουν διάφορα δοµικά µοντέλα µε διπλή και τριπλή έλικα. 

Στη συνέχεια ο Watson κατασκεύασε ένα µοντέλο µε διπλή έλικα, όπου οι βάσεις 

ζευγάρωναν µε όµοιές τους και τέλος ζευγάρωσε διαφορετικές βάσεις, την αδενίνη µε τη 

θυµίνη και τη γουανίνη µε την κυτοσίνη, µοντέλο που εξηγούσε την ήδη γνωστή 

πληροφορία των ίσων συγκεντρώσεων των βάσεων στο DNA. Αυτή τη φορά, η αποδοχή του 

µοντέλου τους από τη Franklin (αλλά και τον Μόρις Γουίλκινς και το Λίνους Πόλιν, ο οποίος 

έχει διαλευκάνει τη δοµή της α' έλικας των πρωτεϊνών (και ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη 

στο εργαστήριό τους), σηµαίνει ότι έχουν πετύχει το στόχο τους. Πυρετωδώς ετοίµασαν το 

άρθρο µε το οποίο θα ανήγγελλαν την επιτυχία τους. Το άρθρο, το οποίο στάλθηκε στην 

επιστηµονική επιθεώρηση "Nature" στις 2 Απριλίου του 1953, αρχίζει µε την εξής πρόταση: 

«Θα θέλαµε να προτείνουµε µια δοµή για το άλας του δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος 

(DNA). Η δοµή αυτή διαθέτει καινοφανή χαρακτηριστικά τα οποία είναι αξιοσημείωτου 

βιολογικού ενδιαφέροντος». Στις 30.05.1953, στο ίδιο περιοδικό, παρουσιάζουν δεύτερο 

άρθρο, παρουσιάζοντας τις γενετικές συνέπειες της διπλής έλικας, εξηγώντας την 

αναπαραγωγή του και τη συνακόλουθη αυτοαναπαραγωγική ιδιότητα των γονιδίων χωρίς 

όμως να έχουν ακόμη, όπως αναφέρει ο Morange στο βιβλίο του «Η ιστορία της µοριακής 

βιολογίας», σαφή αντίληψη της ύπαρξης γενετικού κώδικα. Το µοντέλο έγινε σύντοµα 

αποδεκτό, αν και ουσιαστικά αποδείχθηκε τη δεκαετία του 1980 (Σπινέλλη, 2001) 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1.1 Watson και Crick 
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1.2. Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA είναι η µεγαλύτερη βιολογική 
ανακάλυψη του 20ού αιώνα. 

Ενώ η χηµική σύσταση και οι ιδιότητες του DNA είχαν γίνει γνωστά, δεν υπήρχε κοινά 

αποδεκτή πρόταση για τη δοµή του DNA στο χώρο. Δεδοµένα από την ανάλυση του 

ποσοστού των βάσεων σε µόρια DNA από διαφορετικούς οργανισµούς έδειχναν ότι, σε 

κάθε µόριο DNA ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που έχουν ως βάση την αδενίνη είναι ίσος µε 

τον αριθµό των νουκλεοτιδίων που έχουν θυµίνη, και ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που 

έχουν ως βάση τη γουανίνη είναι ίσος µε τον αριθµό αυτών που έχουν κυτοσίνη. Δηλαδή 

ισχύει Α=Τ και G=C. Βρέθηκε επιπλέον ότι, η αναλογία των βάσεων [(A+T)/(G + C)] διαφέρει 

από είδος σε είδος και σχετίζεται µε το είδος του οργανισμού. Τα αποτελέσµατα αυτά σε 

συνδυασμό µε αποτελέσµατα που αφορούσαν την απεικόνιση του µορίου του DNA µε 

χρήση ακτίνων-Χ βοήθησαν στην ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA και απέδειξαν τις 

μοναδικές ιδιότητές του που το καθιστούν µόριο ιδανικό ως γενετικό υλικό. Η ανακάλυψη 

της διπλής έλικας του DNA έγινε, όπως προαναφέραμε, το 1953 και ήταν το αποτέλεσμα 

της ερευνητικής εργασίας δύο οµάδων επιστημόνων, Wilkins και Franklin καθώς και των 

Watson και Crick. Στηριζόµενοι στο σύνολο των αποτελεσµάτων των δύο οµάδων οι Watson 

και Crick διατύπωσαν το µοντέλο της διπλής έλικας του DNA, που αναφέρεται στη δοµή του 

DNA στο χώρο.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό: 

− To DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηµατίζουν στο 

χώρο µία δεξιόστροφη διπλή έλικα.  

− Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό, που αποτελείται από επαναλαμβανόμενα 

µόρια φωσφορικής οµάδας-δεοξυριβόζης ενωμένων µε φωσφοδιεστερικό δεσµό. Ο 

σκελετός αυτός είναι υδρόφιλος και βρίσκεται στο εξωτερικό του µορίου. Προς το 

εσωτερικό του σταθερού αυτού σκελετού βρίσκονται οι αζωτούχες βάσεις που είναι 

υδρόφοβες.  

− Οι αζωτούχες βάσεις της µιας αλυσίδας συνδέονται µε δεσµούς υδρογόνου µε τις 

αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυσίδας µε βάση τον κανόνα της 

συµπληρωµατικότητας. Η αδενίνη συνδέεται µόνο µε θυµίνη και αντίστροφα, ενώ η 

κυτοσίνη µόνο µε γουανίνη και αντίστροφα. Οι δεσµοί υδρογόνου που 

αναπτύσσονται µεταξύ των βάσεων σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δοµή του 

µορίου.  
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− Ανάµεσα στην αδενίνη και τη θυµίνη σχηµατίζονται δυο δεσµοί υδρογόνου, ενώ 

ανάμεσα στη γουανίνη και την κυτοσίνη σχηµατίζονται τρεις δεσµοί υδρογόνου.  

− Οι δύο αλυσίδες ενός µορίου DNA είναι συµπληρωµατικές, και αυτό υποδηλώνει ότι η 

αλληλουχία της µιας καθορίζει την αλληλουχία της άλλης. Η συµπληρωµατικότητα 

έχει τεράστια σηµασία για τον αυτοδιπλασιασµό του DNA, µια ιδιότητα που το 

καθιστά το καταλληλότερο µόριο για τη διατήρηση και τη μεταβίβαση της γενετικής 

πληροφορίας. Κάθε αλυσίδα DNA μπορεί να χρησιμεύει ως καλούπι για τη σύνθεση 

µιας συµπληρωµατικής αλυσίδας, ώστε τελικά να σχηµατίζονται δύο δίκλωνα µόρια 

DNA πανομοιότυπα µε το μητρικό µόριο. − Οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες, 

δηλαδή το 3' άκρο της µίας είναι απέναντι από το 5' άκρο της άλλης. Η ανακάλυψη 

της δοµής του DNA. Αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 

http://users.sch.gr/dgspanos/DNA/3 [Ανακτήθηκε 12/06/2013]. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1.2. ΔΙΚΛΩΝΗ ΕΛΙΚΑ ΤΟΥ DNA 
 
 
 

2. ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΚΑΡΥΟΤΟΠΟΣ. 

 

2.1. Το Γενετικό Υλικό 

Το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων το 1869 αλλά έως και το 1944 οι 

επιστήµονες πίστευαν ότι τα µόρια που µεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι 

πρωτεΐνες, οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλοµορφία, επειδή είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού είκοσι διαφορετικών αμινοξέων, ενώ τα νουκλεϊκά οξέα είναι συνδυασµός 

τεσσάρων µόνο νουκλεοτιδίων.  

Το πείραµα του Griffith: Το 1928 ο Griffith χρησιµοποίησε δύο στελέχη του βακτηρίου 

πνευµονιόκοκκος (Diplococcus pneumoniae), τα οποία ξεχωρίζουν μορφολογικά, όταν 

καλλιεργηθούν σε θρεπτικό υλικό, λόγω της παρουσίας ή µη ενός «προστατευτικού 

καλύµµατος». Το στέλεχος που είχε κάλυµµα σχημάτιζε «λείες» αποικίες και ήταν 

παθογόνο, (δηλαδή σκότωνε τα ποντίκια που µόλυνε), ενώ εκείνο που δεν είχε κάλυµµα 

σχηµάτιζε «αδρές» αποικίες και δεν ήταν παθογόνο. Ο Griffith χρησιµοποίησε υψηλή 
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θερµοκρασία, για να σκοτώσει τα λεία βακτήρια και µε αυτά µόλυνε ποντικούς, οι οποίοι 

παρέµεναν ζωντανοί. Όταν όµως ανέµειξε νεκρά λεία βακτήρια µε ζωντανά αδρά και µε το 

μείγμα µόλυνε ποντικούς, τότε αυτοί πέθαναν. Στο αίμα των νεκρών ποντικών βρέθηκαν 

ζωντανά λεία βακτήρια. Ο Griffith συµπέρανε ότι μερικά αδρά βακτήρια 

«µετασχηµατίστηκαν» σε λεία παθογόνα ύστερα από αλληλεπίδραση µε τα νεκρά λεία 

βακτήρια, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση για το πώς γίνεται αυτό.  

Η απάντηση δόθηκε το 1944, όταν οι Avery και McCarthy επανέλαβαν τα πειράµατα 

του Griffith. Οι ερευνητές διαχώρισαν τα συστατικά των νεκρών λείων βακτηρίων σε 

υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια, RNA, DNA κτλ. και έλεγξαν ποιο από τα στοιχεία είχε την 

ικανότητα µετασχηµατισµού. Διαπίστωσαν ότι, το συστατικό που προκαλούσε το 

µετασχηµατισµό των αδρών βακτηρίων σε λεία ήταν το DNA. Την ίδια εποχή υπήρχαν 

πολλά βιοχημικά δεδοµένα που υποστήριζαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό.  

Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ήλθε το 1952 µε τα 

κλασικά πειράµατα των Hershey και Chase, οι οποίοι µελέτησαν τον κύκλο ζωής του 

βακτηριοφάγου. Οι ερευνητές ιχνηθέτησαν τους φάγους µε ραδιενεργό 35 S, που ανιχνεύει 

τις πρωτεΐνες αλλά όχι το DNA, και µε ραδιενεργό 32 P, που ανιχνεύει το DNA αλλά όχι τις 

πρωτεΐνες. Στη συνέχεια µε ραδιενεργούς φάγους µόλυναν βακτήρια. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι µόνο το DNA των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα και είναι ικανό να 

«δώσει τις απαραίτητες εντολές», για να πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι 

φάγοι (Δράκος 2013). 

 

2.2. Το DΝΑ αποτελείται από νουκλεοτίδια που ενώνονται µε 
φωσφοδιεστερικό δεσμό  

Tο DNA, όπως και το RNA, είναι µακροµόριο, που αποτελείται από νουκλεοτίδια. Κάθε 

νουκλεοτίδιο του DNA αποτελείται από µία πεντόζη, τη δεοξυριβόζη, ενωµένη µε µία 

φωσφορική οµάδα και µία αζωτούχο βάση. Στα νουκλεοτίδια του DNA η αζωτούχος βάση 

μπορεί να είναι µία από τις: αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) και θυµίνη (Τ). Σε κάθε 

νουκλεοτίδιο η αζωτούχος βάση συνδέεται µε τον 1' άνθρακα της δεοξυριβόζης και η 

φωσφορική οµάδα µε τον 5' άνθρακα. Μια πολυνουκλεοτιδικη αλυσίδα σχηµατίζεται από 

την ένωση πολλών νουκλεοτιδίων µε οµοιοπολικό δεσµό: αυτός δηµιουργείται μεταξύ του 

υδροξυλίου του 3' άνθρακα της πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής 
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οµάδας που είναι συνδεδεµένη στον 5' άνθρακα της πεντόζης του επόµενου νουκλεοτιδίου 

και ονοµάζεται 3'-5' φωσφοδιεστερικός δεσµός. 

Η πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα που δηµιουργείται µε τον τρόπο αυτό έχει ένα σκελετό, 

που αποτελείται από επανάληψη των µορίων φωσφορική οµάδα-πεντόζηφωσφορική 

οµάδα-πεντόζη. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νουκλεοτιδίων από τα οποία αποτελείται 

η αλυσίδα, το πρώτο της νουκλεοτίδιο έχει πάντα µία ελεύθερη φωσφορική οµάδα 

συνδεδεµένη στον 5' άνθρακα της πεντόζης του και το τελευταίο νουκλεοτίδιο της έχει 

ελεύθερο το υδροξύλιο του 3' άνθρακα της πεντόζης του. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ότι 

ο προσανατολισµός της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας είναι 5'→3' (Σπινέλλη, 2001). 

 
EIKONA 2.1. ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ,ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ 

ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟ ΔΕΣΜΟ. 
 

2.3. Το γενετικό υλικό ελέγχει όλες τις λειτουργίες του κυττάρου  

To DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών ενώ 

κάποιοι ιοί έχουν ως γενετικό υλικό RNA (RNA-ιοί). Συνοπτικά οι λειτουργίες του γενετικού 

υλικού είναι: 

α) Η αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. Στο DNA (ή στο RNA των RNA ιών) 

περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού, 

οι οποίες οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες, τα γονίδια.  

β) Η διατήρηση και η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο και 

από οργανισμό σε οργανισµό, λόγω του αυτοδιπλασιασµού του DNA.  

γ) Η έκφραση των γενετικών πληροφοριών, που επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο της 

σύνθεσης των πρωτεϊνών. 

Το γενετικό υλικό ενός κυττάρου αποτελεί το γονιδίωµά του. Τα κύτταρα στα οποία το 

γονιδίωµα υπάρχει σε ένα µόνο αντίγραφο, όπως είναι τα προκαρυωτικά κύτταρα και οι 

γαµέτες των διπλοειδών οργανισµών, ονοµάζονται απλοειδή. Τα κύτταρα στα οποία το 

γονιδίωµα υπάρχει σε δύο αντίγραφα, όπως είναι τα σωµατικά κύτταρα των ανώτερων 

ευκαρυωτικών οργανισµών, ονοµάζονται διπλοειδή. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό 

υλικό κατανέµεται στον πυρήνα, στα µιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. Συνήθως όµως 

ο όρος γονιδίωµα αναφέρεται στο γενετικό υλικό που βρίσκεται στον πυρήνα.  
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Για την περιγραφή του µήκους ή της αλληλουχίας ενός νουκλεϊκού οξέος 

χρησιµοποιείται ο όρος αριθµός ή αλληλουχία βάσεων αντίστοιχα. Με τον όρο εννοούµε 

τον αριθµό ή την ακολουθία των νουκλεοτιδίων του νουκλεϊκού οξέος. Η απλούστευση 

γίνεται γιατί το µόνο τµήµα του νουκλεοτιδίου που αλλάζει είναι η αζωτούχος βάση. Έτσι 

αναφέρεται ότι ένα µόριο DNA έχει µήκος 2.000 ζεύγη βάσεων, επειδή είναι δίκλωνο, ενώ 

ένα µόριο mRNA έχει µήκος 2.000 βάσεις επειδή είναι µονόκλωνο. Η ανακάλυψη της δοµής 

του DNA. Αναρτημένο στο  http://users.sch.gr/dgspanos/DNA/3.htm [Ανακτήθηκε 

12/06/2013] 

 

2.3.1. Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών οργανισµών έχει πολύπλοκη 
οργάνωση  

Το συνολικό DNA που υπάρχει σε κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο δεν είναι ένα ενιαίο 

µόριο, αλλά αποτελείται από πολλά γραµµικά µόρια, ο αριθµός και το µήκος των οποίων 

είναι χαρακτηριστικά για τα διάφορα είδη. Τα µόρια του DNA «πακετάρονται» µε πρωτεΐνες 

και σχηµατίζουν ινίδια χρωµατίνης. Το συνολικό DNA σε κάθε διπλοειδές κύτταρο του 

ανθρώπου έχει µήκος περίπου 2 m και συσπειρώνεται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να χωράει 

στον πυρήνα του κυττάρου, που έχει διάµετρο δέκα εκατοµµυριοστά του µέτρου.  

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τα ινίδια χρωµατίνης µοιάζουν µε «κοµπολόγια από 

χάντρες». Κάθε «χάντρα» ονοµάζεται νουκλεόσωµα και αποτελεί τη βασική µονάδα 

οργάνωσης της χρωµατίνης. Το νουκλεόσωµα αποτελείται από DNA µήκους 146 ζευγών 

βάσεων και από οκτώ µόρια πρωτεϊνών, που ονοµάζονται ιστόνες. Τα νουκλεοσώµατα 

αναδιπλώνονται µε αποτέλεσµα το DNA να «πακετάρεται» σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό, 

σχηµατίζοντας τα ινίδια της χρωµατίνης. Στην αναδίπλωση συµµετέχουν και άλλα είδη 

πρωτεϊνών. Αν παρατηρήσουµε το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, βλέπουµε 

ότι εµφανίζεται µε διαφορετικές χαρακτηριστικές µορφές, ανάλογα µε το στάδιο του 

κυτταρικού κύκλου: Στη µεσόφαση της κυτταρικής διαίρεσης το γενετικό υλικό έχει µικρό 

βαθµό συσπείρωσης και σχηµατίζει δίκτυο ινιδίων χρωµατίνης τα οποία δεν είναι ορατά µε 

το οπτικό µικροσκόπιο. Με το τέλος της αντιγραφής κάθε ινίδιο χρωµατίνης έχει 

διπλασιαστεί. Τα δύο αντίγραφα κάθε ινιδίου συνδέονται µεταξύ τους µε µία δοµή που 

ονοµάζεται κεντροµερίδιο. 

Ο όρος αδελφές χρωµατίδες περιγράφει τα διπλασιασµένα χρωµοσώµατα το χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο είναι συνδεδεµένα στο κεντροµερίδιο. Στην κυτταρική διαίρεση οι 
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αδελφές χρωµατίδες συσπειρώνονται, και στο στάδιο της µετάφασης, αποκτούν το µέγιστο 

βαθµό συσπείρωσης. Σε αυτό το στάδιο ο µεγάλος βαθµός συσπείρωσης τα καθιστά 

ευδιάκριτα οπότε είναι εύκολο να παρατηρηθούν µε το οπτικό µικροσκόπιο. Στο τέλος της 

κυτταρικής διαίρεσης προκύπτουν δύο νέα κύτταρα, γενετικά όµοια τόσο µεταξύ τους όσο 

και µε το αρχικό, αφού το καθένα περιέχει τη µία από τις δύο «πρώην» αδελφές 

χρωµατίδες από κάθε χρωµόσωµα. Η ανακάλυψη της δοµής του DNA. Αναρτηµένο στην 

ιστοσελίδα http://users.sch.gr/dgspanos/DNA/3. 

 [Ανακτήθηκε 12/06/2013] 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.2. ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ DNA ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ. 

 

2.3.2. Τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν το δικό τους γενετικό 
υλικό  

Εκτός από τον πυρήνα του κυττάρου, τόσο τα µιτοχόνδρια (στο ζωικό βασίλειο) και οι 

χλωροπλάστες (στο φυτικό βασίλειο) έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των µιτοχονδρίων και 

των χλωροπλαστών περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τη λειτουργία τους, δηλαδή 

αναφορικά µε την οξειδωτική φωσφορυλίωση και τη φωτοσύνθεση αντίστοιχα, και 

κωδικοποιεί µικρό αριθµό πρωτεϊνών. Οι περισσότερες όµως πρωτεΐνες, που είναι 

απαραίτητες για τη λειτουργία των µιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών, κωδικοποιούνται 

από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια 

αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τον πυρήνα του κυττάρου και για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα.  

Το µιτοχονδριακό DNA στους περισσότερους οργανισµούς είναι κυκλικό µόριο. Κάθε 

µιτοχόνδριο περιέχει δύο έως δέκα αντίγραφα του κυκλικού µορίου DNA. Σε ορισµένα 

όµως κατώτερα πρωτόζωα είναι γραµµικό. Το ζυγωτό των ανώτερων οργανισµών 

περιέχει µόνο τα µιτοχόνδρια που προέρχονται από το ωάριο. Εποµένως, η 

προέλευση των µιτοχονδριακών γονιδίων είναι μητρική. Η ανακάλυψη του DNA. 

Αναρτηµένο στην ιστοσελίδα https://www.insidescience.org 25/04/2011. Ανάκτηση 

12/06/13 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.3. ΕΝΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ DNA. 

2.3.3. Καρυότυπος  

Η µελέτη των χρωµοσωµάτων είναι δυνατή µόνο στα κύτταρα εκείνα τα οποία 

βρίσκονται σε διαδικασία διαίρεσης. Τα κύτταρα αυτά προέρχονται είτε από ιστούς που 

διαιρούνται φυσιολογικά, είτε από κυτταροκαλλιέργειες (όπου γίνεται in vitro επαγωγή της 

διαίρεσης µε ουσίες που έχουν µιτογόνο δράση). Τα χρωµοσώµατα µελετώνται στο στάδιο 

της µετάφασης, όπου εµφανίζουν το µεγαλύτερο βαθµό συσπείρωσης και είναι ευδιάκριτα. 

Σε ένα πληθυσµό διαιρούµενων κυττάρων το ποσοστό αυτών που βρίσκονται στη 

µετάφαση είναι µικρό, οπότε χρησιµοποιούνται ουσίες οι οποίες σταµατούν την κυτταρική 

διαίρεση στη φάση αυτή. Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται (σε υποτονικό διάλυµα), για 

να σπάσει η κυτταρική τους µεµβράνη, και τα χρωµοσώµατά τους απλώνονται σε 

αντικειµενοφόρο πλάκα. Τέλος, χρωµατίζονται µε ειδικές χρωστικές ουσίες και 

παρατηρούνται στο µικροσκόπιο. 

Κάθε φυσιολογικό µεταφασικό χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές 

χρωµατίδες, οι οποίες συγκρατούνται στο κεντροµερίδιο. Το κεντροµερίδιο «διαιρεί» κάθε 

χρωµατίδα σε δύο βραχίονες, ένα µεγάλο και ένα µικρό. Τα µεταφασικά χρωµοσώµατα 

ενός κυττάρου διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το μέγεθος και ως προς τη θέση του 

κεντροµεριδίου.  

Τα χρωµοσώµατα ταξινοµούνται σε ζεύγη κατά (ελαττούμενο) μέγεθος. Η απεικόνιση 

αυτή αποτελεί τον καρυότυπο. Ο αριθµός και η μορφολογία των χρωµοσωµάτων είναι 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε είδους. Στον άνθρωπο τα φυσιολογικά (αρσενικά και 

θηλυκά άτομα) έχουν στον πυρήνα των σωµατικών τους κυττάρων 23 ζεύγη 

χρωµοσωµάτων. Το ένα χρωµόσωµα κάθε ζεύγους είναι πατρικής και το άλλο μητρικής 

προέλευσης και ελέγχουν τις ίδιες ιδιότητες. Από τα 23 ζεύγη τα 22 είναι µορφολογικά ίδια 

στα αρσενικά και στα θηλυκά άτοµα και ονοµάζονται αυτοσωµικά χρωµοσώµατα. Το 23ο 

ζεύγος στα θηλυκά άτοµα αποτελείται από δύο Χ χρωµοσώµατα, ενώ στα αρσενικά από 

ένα Χ και ένα Υ χρωµόσωµα. Το Υ χρωµόσωµα είναι µικρότερο σε µέγεθος από το Χ. Τα 

χρωµοσώµατα αυτά ονοµάζονται φυλετικά και σε πολλούς οργανισµούς, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου, καθορίζουν το φύλο. Στον άνθρωπο η παρουσία 
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του Υ χρωµοσώµατος καθορίζει το αρσενικό άτοµο, ενώ η απουσία του το θηλυκό άτοµο. 

Έτσι, ένα φυσιολογικό αρσενικό άτοµο έχει 44 αυτοσωµικά χρωµοσώµατα και ένα ζεύγος 

ΧΥ, ενώ ένα φυσιολογικό θηλυκό 44 αυτοσωµικά και ένα ζεύγος XX. 

EIKONA 2.3.α. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΟΠΟΣ. 

Συµπερασµατικά, τα σωµατικά κύτταρα του ανθρώπου περιέχουν στον πυρήνα τους 

23 ζεύγη χρωµοσωµάτων τα οποία αποτελούν το φορέα του DNA, και άρα της γενετικής 

πληροφορίας που αποτυπώνεται σε αυτό. Στο σύνολο των 46 χρωµοσωµάτων τα 23 

προέρχονται από το ωάριο και τα 23 από το σπερµατοζωάριο από το οποίο και 

γονιµοποιήθηκε. Οι γαµέτες περιέχουν το µισό της γενετικής πληροφορίας σε σύγκριση µε 

τα σωµατικά κύτταρα. Όταν ο πυρήνας του ωαρίου ενωθεί µε αυτόν του σπερµατοζωαρίου 

διπλασιάζεται ο αριθµός των χρωµοσωµάτων κι έτσι το ζυγωτό κύτταρο, και ο οργανισµός ο 

οποίος προκύπτει, αποκτά τον φυσιολογικό καρυότυπο, για το είδος του.  

Τα χρωµοσώµατα, όπως ήδη αναφέραµε, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα 

σωµατικά (22 ζεύγη) και τα φυλετικά (1 ζεύγος, το υπ αριθµόν 23). Ο φυσιολογικός 

καρυότυπος ενός προσώπου αναγράφεται ως 46ΧΧ ή 46ΧΥ εάν πρόκειται για πρόσωπο 

θηλυκού ή αρσενικού γένους αντίστοιχα. Αναγράφεται δηλαδή ο συνολικός αριθµός 

χρωµοσωµάτων και η σύσταση του 23ου ζεύγους το οποίο µπορεί να είναι ΧΧ ή ΧΥ. Kατά 

την παραγωγή γαµετών ο αριθµός των χρωµοσωµάτων µειώνεται στο µισό και η 

χρωµοσωµική σύσταση των σπερµατοζωαρίων, ως προς τα φυλετικά χρωµοσώµατα, 

µπορεί να είναι είτε Χ είτε Υ, ενώ των ωαρίων είναι πάντα Χ. Εάν ένα σπερµατοζωάριο 

φέρον το χρωµόσωµα Υ γονιµοποιήσει ένα ωάριο (Χ) οι απόγονοι του θα είναι αρσενικοί 

(ΧΥ) ενώ αν φέρει Χ θα είναι θηλυκοί (ΧΧ). Εποµένως το Χ χρωµόσωµα των ανδρών 

προέρχεται υποχρεωτικά από τη µητέρα ενώ αντίθετα οι γυναίκες έχουν κληρονοµήσει ένα 

Χ χρωµόσωµα από κάθε γονέα. 

Η θέση του κεντροµεριδίου καθορίζει το σχήµα του χρωµοσώµατος. Όταν το 

κεντροµερίδιο βρίσκεται περίπου στο µέσον του χρωµοσώµατος, το χρωµόσωµα αυτό 

ονοµάζεται µετακεντρικό (π.χ. στον άνθρωπο το χρωµόσωµα 1). Όταν το κεντροµερίδιο 

βρίσκεται κοντά στο άκρο, το χρωµόσωµα ονοµάζεται ακροκεντρικό (π.χ. το χρωµόσωµα 

13). Τέλος, όταν το κεντροµερίδιο βρίσκεται σε ενδιάµεση θέση, το χρωµόσωµα λέγεται 
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υποµετακεντρικό (π.χ. το χρωµόσωµα 4). Η ανακάλυψη του DNA. Αναρτηµένο στην 

ιστοσελίδα https://www.insidescience.org 25/04/2011. Ανάκτηση 12/06/13 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.3.β. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ 

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ. 

 

2.4. Γενετικοί πολυμορφισμοί 

Διαφορετικές παραλλαγές ενός γονιδίου σε ένα πληθυσμό. Οφείλονται κυρίως στην 

ύπαρξη σημειακών μεταλλάξεων (SNPs) σε μια ή περισσότερες θέσεις του γονιδίου. 

Λιγότερο συχνά, σε αστάθεια του αριθμού διαδοχικών επαναλήψεων βάσεων (VNTRs) σε 

διάφορα σημεία του γονιδιώματος. (Jentzsch et all,2008) 

SNPs 

• Κοινοί (common) 

▪ Συχνότητα ελάσσονος αλληλομόρφου: > 0,05  

▪ ∼ 7 x 106 στο ανθρώπινο γονιδίωμα  

▪ ∼ 1 κάθε 500 bp, κατά μέσο όρο  

• Πολυμορφικοί (polymorphic)  

▪ Συχνότητα ελάσσονος αλληλομόρφου ≥ 0,01  

▪ ∼ 11 x 106 στο ανθρώπινο γονιδίωμα  

• Σπάνιοι (rare) ◦ Συχνότητα ελάσσονος αλληλομόρφου ≤ 0,01  

▪ ◦ > 100 x 106 στο ανθρώπινο γονιδίωμα 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA. 
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3.1. Εγκληματολογική χρήση της ανάλυσης DNA 

Η χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών από τους δράστες σύγχρονων εγκληµάτων έχει 

δηµιουργήσει την επιτακτική ανάγκη καταπολέµησης της εγκληµατικότητας µε την 

εφαρµογή των πλέον πρόσφατων και αποτελεσµατικών µεθόδων αλλά και την αξιοποίησή 

τους για την ανακάλυψη των δραστών µε αποτέλεσµα την ορθότερη απονοµή της 

δικαιοσύνης. Η ανάλυση DNA έχει θεωρηθεί ως το µεγαλύτερο επίτευγµα στο χώρο της 

εξιχνίασης του εγκλήµατος, από την εποχή της ανακάλυψης των δακτυλικών 

αποτυπωµάτων, φέρνοντας επανάσταση στην εγκληµατολογία. Η εξέταση / ταυτοποίηση 

βιολογικών υλικών µε την µέθοδο ανάλυσης D.N.A. είναι σήµερα µία διεθνώς αποδεκτή 

µέθοδος, η οποία αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο, σε όλες σχεδόν τις τεχνολογικά 

προηγµένες χώρες, την τελευταία εικοσαετία.  

Σκοπός της χρήσης της ανάλυσης DNA είναι η εξακρίβωση της ταυτότητας του 

υπόπτου ή κάθε άλλου ατόµου στο πλαίσιο της ανάκρισης και της δίωξης των ποινικών 

αδικηµάτων.  

Όπως εκτενώς αναφέρθηκε, στον άνθρωπο, το DNA υπάρχει σε όλα τα εµπύρηνα 

κύτταρα και κάθε τέτοιο κύτταρο περιέχει το συνολικό DNA του ατόµου που δε διαφέρει 

από κύτταρα σε κύτταρο το οποίο ονοµάζεται γονιδίωµα. Το γονιδίωµα όπως ήδη 

αναφέραµε, αποτελείται από τρία περίπου δισεκατοµµύρια ζεύγη βάσεων, που 

διαφοροποιούνται από άτοµο σε άτοµο.  

Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης, η αποτύπωση επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα 

τµήµατα αλληλοµορφιών ή αλληλόµορφων (σειρών ζευγών βάσεων), τα οποία εµφανίζουν 

µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των ατόµων, φαινόµενο (της διαφοροποίησης) που 

ονοµάζεται πολυµορφισµός. Αν τα τµήµατα δύο διαφορετικών δειγµάτων DNA που 

συγκρίνονται είναι πανοµοιότυπα, τότε θεωρείται βέβαιο ότι προέρχονται από το ίδιο 

άτοµο. Για να πιστοποιηθεί ότι η ταύτιση αυτή δεν είναι συµπτωµατική υπολογίζεται και η 

συχνότητα µε την οποία εµφανίζεται ένας συνδυασµός αλληλόµορφων στον πληθυσµό 

(Χλούπης, 2005). 

 

3.2. Εφαρμογές Της Μεθόδου  

Η ταυτοποίηση γενετικού υλικού µε την µέθοδο ανάλυσης D.N.A. χρησιµοποιείται 

ευρέως για την διαλεύκανση των παρακάτω εγκληµατικών πράξεων:  

1.  Κακουργήµατα µε χρήση βίας (π.χ. Ανθρωποκτονίες µε πρόθεση)  
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2.  Κακουργήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (π.χ. βιασµοί). Πολύ σηµαντικές είναι 

και οι περιπτώσεις οµαδικών βιασµών, όπου από το σπερµατικό υγρό που πιθανόν να 

βρεθεί στον τόπο του εγκλήµατος, µπορεί να διαπιστωθεί ο αριθµός των ατόµων που 

εµπλέκονται. Η εξακρίβωση αυτή, στις περιπτώσεις ανάµειξης βιολογικών υλικών 

(σπερµατικού-κολπικού υγρού), πριν την εφαρµογή της µεθόδου, ήταν αδύνατο να 

πραγµατοποιηθεί. 

3. Κακουργήµατα του άρθρου 187 Παρ. 1 Π.Κ. (Εγκληµατική οργάνωση) - Αρπαγές - 

Φυτείες ινδικής κάνναβης.  

4.  Κακουργήµατα του άρθρου 187Α Π.Κ. (Τροµοκρατικές πράξεις). 

Ειδικότερες εφαρµογές αποτελούν:  

1. Ταυτοποίηση θυµάτων από φυσικές / µαζικές καταστροφές ή εγκληµατικές / 

τροµοκρατικές ενέργειες. Λαµβάνοντας υπόψη την Απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή 

∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, η οποία αποτυπώνεται στο Άρθρο 32 της 

Σύµβασης της Γενεύης, η οποία προβλέπει τόσο την διατήρηση του επιπέδου 

αξιοπρέπειας των θυµάτων µετά το θάνατο, όσο και το δικαίωµα γνώσης των 

συγγενών τους περί της τύχης των αγαπηµένων τους προσώπων, είναι πλέον 

υποχρέωση όλων των χωρών να προχωρούν στην διακρίβωση της ταυτότητας ατόµων 

που δεν µπορούν να αναγνωριστούν µε την χρήση της ανάλυσης D.N.A. (π.χ. 

αναγνώριση θυµάτων της αεροπορικής τραγωδίας που συνέβη την 14-8-2005 στο 

Γραµµατικό). 

2. Ταυτοποίηση σκελετών και σκελετικών τµηµάτων.  

3. Έλεγχος πατρότητας και άλλων συγγενικών σχέσεων.  

Λιγότερο τέλος γνωστές περιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου αποτελούν τα τροχαία 

ατυχήµατα, η λαθροµετανάστευση, οι απαγωγές, οι απειλητικές επιστολές, οι αναγνωρίσεις 

ατόµων και οι τροµοκρατικές ενέργειες (Αγγέλης, 2008). 

 
 
 
 

4. STR - ΧΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΟΣ. 
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4.1. Ανάλυση STR 

Μία σημαντική ανάλυση της ανάλυσης (STR) είναι μια από τις πιο χρήσιμες μεθόδους 

στη μοριακή βιολογία που χρησιμοποιείται για να συγκρίνει 

συγκεκριμένους τόπους στο DNA από δύο ή περισσότερα δείγματα. Μια σύντομη διαδοχική 

επανάληψη είναι ένας μικροδορυφόρος , που αποτελείται από μια μονάδα από δύο έως 

δεκατρία νουκλεοτίδια επαναλαμβανόμενα εκατοντάδες φορές στη σειρά στον κλώνο 

DNA. Η ανάλυση STR μετράει τον ακριβή αριθμό επαναλαμβανόμενων μονάδων. Αυτή η 

μέθοδος διαφέρει από την ανάλυση πολυμορφισμού μήκους θραύσματος 

περιορισμού (RFLP), αφού η ανάλυση STR δεν κόβει το DNA με ένζυμα 

περιορισμού. Αντίθετα, οι ανιχνευτές συνδέονται με τις επιθυμητές περιοχές στο DNA και 

χρησιμοποιείται αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για να ανακαλύψει τα μήκη των 

μικρών επαναλαμβανόμενων επαναλήψεων (Romeika & Yan, 2013). 

 
ΕΙΚΟΝΑ 4.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ DNA. 
 

4.2. Δικαστικές χρήσεις 

Η ανάλυση STR είναι ένα εργαλείο στην εγκληματολογική ανάλυση που αξιολογεί 

συγκεκριμένες περιοχές STR που βρίσκονται στο πυρηνικό DNA . Η μεταβλητή 

(πολυμορφική) φύση των περιοχών STR που αναλύονται για εγκληματολογικές εξετάσεις 

εντείνει τη διάκριση μεταξύ ενός προφίλ DNA και ενός άλλου.  Η εγκληματολογική επιστήμη 

εκμεταλλεύεται τη μεταβλητότητα του πληθυσμού στα μήκη του STR, επιτρέποντας στους 

επιστήμονες να διακρίνουν ένα δείγμα DNA από το άλλο. Το σύστημα προφίλ DNA που 

χρησιμοποιείται σήμερα βασίζεται στην PCR και χρησιμοποιεί απλές ακολουθίες ή 

σύντομες επαναλαμβανόμενες διαδοχικές επαναλήψεις (STR). Αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιεί πολύ πολυμορφικές περιοχές που έχουν σύντομες επαναλαμβανόμενες 

αλληλουχίες DNA (η πιο συνηθισμένη είναι 4 βάσεις επαναλαμβανόμενες, αλλά υπάρχουν 

και άλλα μήκη σε χρήση, συμπεριλαμβανομένων 3 και 5 βάσεων). Επειδή οι άσχετοι 

άνθρωποι έχουν σίγουρα διαφορετικούς αριθμούς επαναλαμβανόμενων μονάδων, οι STR 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάκριση μεταξύ ανεξάρτητων ατόμων. Αυτές οι 

STR τόποι (τοποθεσίες σε ένα χρωμόσωμα) στοχεύονται με εκκινητές ειδικούς για 

αλληλουχία και ενισχύονται με PCR . Τα θραύσματα DNA που προκύπτουν στη συνέχεια 
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διαχωρίζονται και ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας ηλεκτροφόρηση. Υπάρχουν δύο κοινές 

μέθοδοι διαχωρισμού και ανίχνευσης, τριχοειδής ηλεκτροφόρηση (CE) και ηλεκτροφόρηση 

πηκτής. 

Κάθε STR είναι πολυμορφική, αλλά ο αριθμός των αλληλόμορφων είναι πολύ 

μικρός. Τυπικά, κάθε αλληλόμορφο STR θα μοιράζεται περίπου στο 5 - 20% των ατόμων. Η 

δύναμη της ανάλυσης STR προέρχεται από την εξέταση πολλαπλών STR loci ταυτόχρονα. Το 

μοτίβο των αλληλόμορφων μπορεί να εντοπίσει ένα άτομο με ακρίβεια. Έτσι, η ανάλυση 

STR παρέχει ένα εξαιρετικό εργαλείο αναγνώρισης. Οι περισσότερες περιφέρειες STR που 

δοκιμάζονται σε ένα άτομο το πιο διακριτικό γίνεται η δοκιμή. 

Από χώρα σε χώρα, χρησιμοποιούνται διαφορετικά συστήματα μορφοποίησης DNA 

που βασίζονται σε STR. Στη Βόρεια Αμερική, συστήματα που ενισχύουν τους κεντρικούς 

τόπους CODIS 13 είναι σχεδόν καθολικά, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιείται το 

σύστημα DNA-17 17 loci (το οποίο είναι συμβατό με την Εθνική Βάση Δεδομένων 

DNA). Όποιο σύστημα χρησιμοποιείται, πολλές από τις περιοχές STR που χρησιμοποιούνται 

είναι οι ίδιες. Αυτά τα συστήματα σχηματισμού προφίλ DNA βασίζονται σε πολλαπλές 

αντιδράσεις, όπου πολλές περιφέρειες STR θα δοκιμαστούν ταυτόχρονα. 

Η πραγματική δύναμη της ανάλυσης STR είναι στη στατιστική εξουσία της 

διάκρισης. Επειδή οι 13 τόποι που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για διακρίσεις σε 

CODIS είναι ανεξάρτητα ανάμεικτες (έχοντας έναν ορισμένο αριθμό επαναλήψεων σε έναν 

τόπο δεν αλλάζει την πιθανότητα να έχει οποιοδήποτε αριθμό επαναλήψεων σε 

οποιοδήποτε άλλο τόπο), μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του προϊόντος για τις 

πιθανότητες. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει τον τύπο DNA του ABC, όπου οι τρεις 

τόποι ήταν ανεξάρτητοι, μπορούμε να πούμε ότι η πιθανότητα να έχει αυτός ο τύπος DNA 

είναι η πιθανότητα να έχει ο τύπος Α φορές την πιθανότητα να έχει τον τύπο Β φορές την 

πιθανότητα να έχει τύπου C. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ικανότητα να παράγει 

πιθανότητες αντιστοίχησης 1 σε ένα quintillion (1x10 18 ) ή περισσότερο. Ωστόσο, οι 

αναζητήσεις βάσης δεδομένων DNA έδειξαν πολύ πιο συχνές από τις αναμενόμενες 

αντιστοιχίες λανθασμένου προφίλ DNA. Επιπλέον, δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 12 

εκατομμύρια μονόζυγοι δίδυμοι στη Γη, η θεωρητική πιθανότητα δεν είναι ακριβής. 

Στην πράξη, ο κίνδυνος μολυσματικής αντιστοίχισης είναι πολύ μεγαλύτερος από την 

αντιστοίχιση ενός μακρινού συγγενή, όπως η μόλυνση ενός δείγματος από κοντινά 

αντικείμενα ή από τα αριστερά κύτταρα που μεταφέρθηκαν από μια προηγούμενη 
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δοκιμή. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για την αντιστοίχιση με το πιο συνηθισμένο άτομο 

στα δείγματα: Τα πάντα που συλλέγονται από το θύμα ή έρχονται σε επαφή με αυτόν είναι 

μια σημαντική πηγή μόλυνσης για οποιαδήποτε άλλα δείγματα που εισάγονται σε 

εργαστήριο. Για το λόγο αυτό, δοκιμάζονται συνήθως πολλαπλά δείγματα ελέγχου για να 

εξασφαλιστεί ότι παρέμειναν καθαρά, όταν παρασκευάστηκαν κατά την ίδια περίοδο με τα 

πραγματικά δείγματα δοκιμής. Οι μη αναμενόμενες αντιστοιχίσεις (ή παραλλαγές) σε 

διάφορα δείγματα ελέγχου υποδεικνύουν υψηλή πιθανότητα μόλυνσης για τα πραγματικά 

δείγματα δοκιμής. Σε μια δοκιμή σχέσης, τα πλήρη προφίλ DNA πρέπει να διαφέρουν (εκτός 

από τα δίδυμα), για να αποδειχθεί ότι ένα άτομο δεν συμφωνήθηκε ότι σχετίζεται με το 

δικό του DNA σε άλλο δείγμα.(K Romeika JM & Yan F 2013)  

 

4.3. Μικροδορυφόρος 

EIKONA 4.2. ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΟΣ. 

Ένας  μικροδορυφόρος  είναι μια περιοχή επαναλαμβανόμενου  DNA στην οποία 

επαναλαμβάνονται συγκεκριμένα μοτίβα ϋΝΑ (που κυμαίνονται σε μήκος από 1-6 ή 

περισσότερα ζεύγη βάσεων ), τυπικά 5-50 φορές.  Οι μικροδορυφόροι εμφανίζονται σε 

χιλιάδες θέσεις εντός του γονιδιώματος ενός οργανισμού. Έχουν υψηλότερο 

ρυθμό μετάλλαξης από άλλες περιοχές DNA που οδηγούν σε υψηλή γενετική 

ποικιλότητα . Οι μικροδορυφόροι συχνά αναφέρονται ως μικρές επαναλαμβανόμενες 

διαδοχικές επαναλήψεις ( STRs ) από εγκληματολογικούς γενετιστές και σε γενετική 

γενεαλογία ή ως απλές επαναλήψεις αλληλουχιών ( SSR ) από γενετιστές φυτών. 

Οι μικροδορυφόροι και οι μακρύτερες ξαδέρφια τους, οι minisatellites, μαζί 

ταξινομούνται ως DNA (variable number of  tandem repeats ) DNA. Το όνομα «δορυφορικό» 

DNA αναφέρεται στην πρώιμη παρατήρηση ότι η φυγοκέντρηση του γονιδιωματικού DNA 

σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα διαχωρίζει ένα προεξέχον στρώμα χύμα DNA από τα 

συνοδευτικά «δορυφορικά» στρώματα επαναλαμβανόμενου DNA. 

Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διαμόρφωση του DNA σε διάγνωση καρκίνου, στην 

ανάλυση συγγένειας (ειδικά στην εξέταση πατρότητας ) και στην εγκληματολογική 

ταυτοποίηση. Χρησιμοποιούνται επίσης στην ανάλυση γενετικής σύνδεσης για να 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_profiling&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhixL4lqXt4QauvnvPDzDtfFkjZfbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_of_heterozygosity&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhSKYRHacOfuRje31JVygmMTg7yfQ#Detection
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kinship&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhii2_1NVE5aMp_ueHukzjX95YYHrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_paternity_testing&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgiLJS1pBxjGhSXD342kzQevimiDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_linkage&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhi8BenfL3rmLuQzmv4hD07QRT_jMg
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εντοπίσουν ένα γονίδιο ή μια μετάλλαξη που είναι υπεύθυνη για ένα συγκεκριμένο 

γνώρισμα ή ασθένεια. Οι μικροσαβητοί χρησιμοποιούνται επίσης στη γενετική του 

πληθυσμού για να μετρήσουν τα επίπεδα συγγένειας μεταξύ υποειδών, ομάδων και 

ατόμων (Ellegren, 2000; Bhargava & Fuentes, 2010). 

5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  Ή 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ. 

 

5.1. Η σύγχρονη προσέγγιση ελέγχου αμφισβητούμενης γονικότητας 

Η εισαγωγή του DNA ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστικό σύστημα στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 έφερε επανάσταση στην ιατροδικαστική επιστήμη με αποτέλεσμα την 

κατακόρυφη αύξηση του αριθμού διαλεύκανσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης 

πατρότητας/μητρότητας. Οι περισσότερες περιπτώσεις εξ αυτών διεξάγονται για την 

ανάδειξη νομικής ευθύνης ενός παιδιού (αναγνώριση εξώγαμου τέκνου, αποποίηση 

πατρότητας), ενώ πολλές είναι και οι περιπτώσεις όπου εμπίπτουν στα πλαίσια του 

Ποινικού Δικαίου (βιασμός, αιμομιξία). 

Η σύγχρονη επιστήμη έχει προσφέρει πολλά στην επίλυση αυτού του προβλήματος. 

Στο παρελθόν οι εφαρμοζόμενες τεχνικές αφορούσαν κυρίως ανοσοαιματολογικές τεχνικές 

καθορισμού των ομάδων αίματος, τόσο των εμμόρφων στοιχείων του αίματος, ερυθρών 

αιμοσφαιρίων (ΑΒΟ, Rhesus, ΜΝSs, Kell, Duffy Kidd, Lutheran ή P. Lewis), λευκών 

αιμοσφαιρίων (HLA αντιγόνα ιστοσυμβατότητας), όσο και των πρωτεϊνών του ορού όπως οι 

αλλότυποι των ανοσοσφαιρινών Gm και Km, η απτοσφαιρίνη (Haptoglobulin, Hp) και το 

συστατικό Gc (Group-specific component). Ωστόσο, μετά την ευρεία εφαρμογή του HLA 

συστήματος στη δεκαετία του 1970 στον έλεγχο γονικότητας, η χρήση τόσο των 

ερυθροκυτταρικών αντιγόνων, όσο και των πρωτεϊνών του ορού περιορίστηκε και αρχικά 

εφαρμόστηκαν επικουρικά, μόνον επί μη βέβαιου αποκλεισμού. Σήμερα δε, έχουν 

εγκαταλειφθεί. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η HLA τυποποίηση αντιπροσώπευε το 

χρυσό κανόνα στον έλεγχο διερεύνησης γονικότητας. Ωστόσο, από πολύ νωρίς, στις αρχές 

του 1990, καθώς η απαίτηση για υψηλότερη εκατοστιαία πιθανολόγηση αυξανόταν 

συνεχώς (επί μη αποκλεισμού), η HLA τυποποίηση αντικαταστάθηκε από την ανάλυση του 

“γενετικού αποτυπώματος” (DNA profile) μέσω του ελέγχου γενετικών δεικτών, που 

εντοπίζονται στους υπερμεταβλητούς γενετικούς τόπους (hyper-variable loci) ή 

μικροδορυφορικές περιοχές (microsatellites). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Population_genetics&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhskIY32267ZmaCLKdRwg8liYySpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Population_genetics&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhskIY32267ZmaCLKdRwg8liYySpg
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Βασιζόμενοι στο διαφορετικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο οι STRs γενετικοί τόποι 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικούς τύπους: μονο-, δι-, τρι-, τετρα-, πεντα- 

και εξανουκλεοτιδικούς STR γενετικούς τόπους.Η ταξινόμησή τους γίνεται με βάση τόσο τον 

αριθμό των βάσεων, όσο και τον τύπο της επαναλαμβανόμενης αλληλουχίας σε:  

α) τέλειες, όταν φέρει μόνο ολοκληρωμένες επαναλήψεις π.χ. (AT)20  

β) ατελείς, όταν η επαναλαμβανόμενη αλληλουχία διακόπτεται από διαφορετικά 

νουκλεοτίδια π.χ., (ΑΤ)12 GC (ΑΤ)8 και  

γ) σύνθετες, όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά μοτίβα σε συνδυασμό, π.χ., 

(AT)7 (GC)6 με τις αλληλουχίες των δι-, τρι- και τετρανουκλεοτιδικών επαναλήψεων να 

είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες σε γενετικές μελέτες. 

Η δυνατότητα της εύκολης και χαμηλού κόστους ενίσχυσής τους μέσω της PCR 

τεχνικής, η κατανομή τους σε όλο το ανθρώπινο γονιδίωμα, ο μεγάλος πολυμορφισμός 

τους, αλλά και η κληρονομική μεταβίβασή τους τους καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμους σε ένα 

ευρύ φάσμα εφαρμογών.3 Αρχικά, το ενδιαφέρον αυτών των περιοχών προέκυψε από την 

ανακάλυψη ότι μερικές τρινουκλεοτιδικές επαναλήψεις φαίνεται ότι σχετίζονται με κάποιες 

ανθρώπινες ασθένειες. Αυτές οι επαναλήψεις βρίσκονται συνήθως μέσα σε γονίδια, εκ των 

οποίων τα περισσότερα κωδικοποιούν συμπλέγματα γλουταμινικών υπολειμμάτων και 

έχουν συσχετιστεί με νευρολογικές διαταραχές, όπως π.χ. την ανθρώπινη 

νευροεκφυλιστική νόσο, το εύθραυστο Χ σύνδρομο, τη νόσο του Huntngton, τη μυοτονική 

δυστροφία και συγκεκριμένους τύπους νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικής αταξίας. 

Σήμερα, η γνώση της πλήρους αλληλουχίας του ανθρωπίνου γονιδιώματος μας 

επιτρέπει τον προσδιορισμό των συχνοτήτων των STRs αλληλίων, ενώ παράλληλα η 

δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα ανάλυσης διευκολύνει την ολοκλήρωση μελετών 

σχετικά με τον άμεσο ρόλο των microsatellites στην οργάνωση του γονιδιώματος, στον 

γενετικό ανασυνδυασμό, στην γονιδιακή ρύθμιση, στην γενετική ποικιλότητα και εξέλιξη 

των γονιδίων. Είναι δε εξαιρετικά χρήσιμοι στην κατασκευή γενετικών χαρτών, στην 

εκτίμηση της μοναδικότητας του γενετικού αποτυπώματος σε εγκληματολογικές υποθέσεις 

στην Ιατροδικαστική, στην παρακολούθηση ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες μετά την 

μεταμόσχευση αρχέγονων βλαστικών κυττάρων από υγιή ιστό συμβατού δότη μέσω του 

ελέγχου της ελάχιστης μοριακής υπολειμματικής νόσου ή χίμαιρας, στον έλεγχο τρισωμίας 

ή μετατοπίσεων (Trisomy ή translocations), στην διερεύνηση διαφόρων ασθενειών, καθώς 

επίσης στον έλεγχο αμφισβητούμενης γονικότητας. 
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Όμως, οι γενετικοί τόποι STRs εμφανίζουν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ενώ μοναδικές 

DNA αλληλουχίες μέσα στο ανθρώπινο γονιδίωμα εμφανίζουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό 

μεταλλάξεων (περίπου 10-9 νουκλεοτίδια-nt ανά γενεά), το ποσοστό μετάλλαξης στους STRs 

γενετικούς τόπους είναι μερικές τάξης μεγέθους υψηλότερο και κυμαίνεται από 10-6 έως 

10-2 nt, γεγονός το οποίο είναι δυνατόν να περιπλέξει την ανάλυση των αποτελεσμάτων και 

θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψιν κατά τον υπολογισμό της πιθανολόγησης 

γονικότητας-W (W: από την γερμανική λέξη Wahrscheinlichkeit, "probability"). Έχουν 

αναπτυχθεί αρκετές προσεγγίσεις για να διαφωτιστεί τόσο το ποσοστό αυτών των 

μεταλλάξεων, όσο και η εξελικτική δυναμική των STRs γενετικών τόπων, μεταξύ των οποίων 

είναι η ανάλυση γενεαλογικού δένδρου και η ανάλυση της αλληλουχίας των 

αλληλόμορφων εντός των ειδών.7 Φαίνεται δε ότι, η ίδια η δομή και τα χαρακτηριστικά των 

microsatellites είναι μερικοί από τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν και ελέγχουν την 

εξελικτική δυναμική τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά μετάλλαξης διαφέρουν σε 

μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων STR γενετικών τόπων και των αλληλομόρφων τους, τα 

οποία επηρεάζονται από το μήκος, τον αριθμό και τη σύνθεση των νουκλεοτιδίων των 

επαναλαμβανόμενων μονάδων, τις διακοπές εντός του μοτίβου, το μήκος και τις πλευρικές 

αλληλουχίες του μοτίβου, το φύλο και την ηλικία. 

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον για τη λειτουργία αυτών των αλληλουχιών και την χρήση 

τους ως μοριακοί δείκτες, η γνώση μας σχετικά με τις μεταλλάξεις και την εξελικτική 

δυναμική αυτών των δεικτών εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη. Μέχρι σήμερα έχουν 

προταθεί τρεις πιθανοί μηχανισμοί: ο άνισος γενετικός ανασυνδυασμός (unequal crossing 

over) κατά την διάρκεια της μείωσης, ο μηχανισμός ενδομετάθεσης (retrotransposition) και 

η ολίσθηση του αντιγραφόμενου κλώνου (replication slippage ή DNA slippage) κατά την 

διάρκεια της αντιγραφής. Μεταξύ αυτών των μηχανισμών ο τρίτος θεωρείται και ο 

επικρατέστερος. 

Σύμφωνα με αυτόν η κακή ευθυγράμμιση μεταξύ του νεοσυντιθέμενου κλώνου DNA 

και του συμπληρωματικού κλώνου εκμαγείου (template) κατά την διάρκεια της αντιγραφής 

είναι αυτό που προκαλεί τις μεταλλάξεις. Πρόκειται για μια συμμετρική διαδικασία, όπου ο 

ίδιος αριθμός επανάληψης προστίθενται και αφαιρείται. Η διαδικασία αυτή οδηγεί 

αναπόφευκτα είτε στην απώλεια, είτε στην εισαγωγή ενός μεγάλου αριθμού επαναλήψεων. 

Ο Αμερικάνικος Σύνδεσμος Τραπεζών Αίματος (American Association of Blood Banks, AABB) 

έχει δημοσιεύσει στοιχεία, τα οποία προέρχονται από διάφορα εργαστήρια ελέγχου 
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αμφισβητούμενης γονικότητας σχετικά με τα ποσοστά εμφάνισης μεταλλάξεων στους 

διάφορους γενετικούς τόπους STRs. 

Από τις αρχές του 2005, ο κατάλογος των πληθυσμιακών μελετών σχετικά με τους 

γενετικούς τόπους STR έχει αυξηθεί σημαντικά βασιζόμενος σε έναν πολύ μεγάλο όγκο 

βιβλιογραφικών αναφορών, (είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

htp://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/populaton/PopSurvey.htm). Συγκεκριμένα, για 

τους STR γενετικούς δείκτες μία από τις πιο περιεκτικές και ευρέως χρησιμοποιούμενες στο 

διαδίκτυο πηγές, είναι η βάση δεδομένων του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και 

Τεχνολογίας των STRs γενετικών τόπων (National Institute of Standards and Technology 

Short Tandem Repeat Internet Database, NIST htp://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase), η 

οποία δημιουργήθηκε το 1997 από τους John Butler και Dennis Reeder. Νέες πληροφορίες 

συνεχώς προστίθενται περιλαμβάνοντας ποικιλία νέων αλληλίων, σπάνιων αλληλίων, 

γενετικά αποτυπώματα με μοτίβα περισσοτέρων των δύο STR αλληλίων για τον ίδιο STR 

γενετικό τόπο (triallelic paterns) όπως συμβαίνει στις τρισωμίες, καθώς επίσης και οδηγίες 

προς τους επιστήμονες, οι οποίοι εργάζονται πάνω στους STRs γενετικούς τόπους. 

Πρόσφατα, έχουν δημιουργηθεί νέα τμήματα στην βάση του NIST για να περιγράψουν εν 

εξελίξει προσπάθειες με μικρού μήκους STRs γενετικούς τόπους (miniSTRs) σε μερικώς 

αποικοδομημένο DNA, θέματα επικύρωσης, μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς (Single 

Nucleotide Polymorphisms, SNPs) ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, STR γενετικούς δείκτες 

που εδράζονται στο Υ χρωμόσωμα και βάσεις αυτών. 

Παρά το γεγονός ότι το ανθρώπινο γονιδίωμα περιέχει χιλιάδες γενετικούς δείκτες 

STRs (∼500.000), ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει επιλεγεί για χρήση στον έλεγχο γονικότητας, 

αλλά και στον έλεγχο ταυτότητας στην Ιατροδικαστική γενικότερα. Ειδικότερα, στον έλεγχο 

αμφισβητούμενης γονικότητας εξετάζονται 13 έως 17 STR πολυμορφικές περιοχές 

πυρηνικού αυτοσωμικού DNA (συμπεριλαμβανόμενης και μίας φυλετικής περιοχής, της 

αμελογενίνης για τον καθορισμό του φύλου). Στο εμπόριο διατίθενται σετ αντιδραστηρίων 

τα οποία επιτρέπουν την γονοτύπηση των 13 γενετικών τόπων STR που χρησιμοποιεί το 

Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (Federal Bureau of Investigation-FBI), καθώς και δύο 

επιπλέον STR γενετικών τόπων που χρησιμοποιούνται από τις διωκτικές αρχές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (Forensic Science ServiceFSS). Παρόμοιες ομάδες γενετικών τόπων STR 

χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο από τις διωκτικές αρχές (Romeika & Yan, 2013). 
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5.2. Διασφάλιση ποιότητας 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των αναλύσεων όσον αφορά την 

δημιουργία του γενετικού αποτυπώματος, πολλές χώρες έχουν ορίσει κανόνες σχετικά με 

τις αρχές που πρέπει να διέπουν την λήψη των δειγμάτων, την διαδικασία των δοκιμών, την 

επεξεργασία και την στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Πολλές οργανώσεις σε όλο τον 

κόσμο εργάζονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο για αυτό τον σκοπό, όπως η Ομάδα 

Εργασίας Ανάλυσης του DNA (Technical Working Group on DNA Αnalysis Methods, 

TWGDAM), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (European Network of 

Forensic Science Institutes, ENFSI) (htp://www.enfsi.org/ewg/dnawg) και η Ευρωπαϊκή 

Ομάδα DNA αποτυπώματος (European DNA Profiling Group, EDNAP) 

(htp://www.isfg.org/ednap/ednap.htm). Παράλληλα, υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί, που 

είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των σχετικών προτύπων, καθώς και οργανισμοί 

υπεύθυνοι για τη σχετική διαπίστευση (Accreditation), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 

το Αμερικάνικο Κολλέγιο Παθολογίας (College of American Pathology, CAP), το Τμήμα 

Προτύπων-Υγείας του Υπουργείου Εξωτερικών στη Νέας Υόρκης (New York State 

Department Οf Health-Standards, NYSDOH) (www.wadsworth.org/labservices.htm), το 

Συμβούλιο Προτύπων του Καναδά (Standards Council of Canada, SCC) και ο Αμερικάνικος 

Σύνδεσμος Τραπεζών Αίματος (American Association of Blood Bank, AABB) 

(htp://www.aabb.org) (Pokhiyal et al., 2012). 

 

5.3. Έλεγχος αμφισβητούμενης γονικότητας 

Ειδικότερα, η χρήση των STRs γενετικών τόπων αποτελεί σήμερα την πλέον 

ενδεδειγμένη μέθοδο πιστοποίησης πατρότητας/μητρότητας. Με βάση τους κανόνες της 

κληρονομικότητας του Mendel ο κάθε γονέας και το παιδί θα πρέπει να μοιράζονται ένα 

κοινό αλληλόμορφο σε όλες τις υπό μελέτη περιοχές. Συγκεκριμένα, σε κάθε υπό έλεγχο 

άτομο εξετάζονται τουλάχιστον δεκαέξι πολυμορφικές περιοχές πυρηνικού αυτοσωμικού 

DNA, συμπεριλαμβανόμενης μίας γενετικής περιοχής με την οποία γίνεται ο καθορισμός 

του φύλου, μέσω των αλληλομόρφων του γονιδίου της αμελογενίνης. Από την ανάλυση του 

πυρηνικού DNA καταγράφεται για κάθε ελεγχόμενο άτομο ένα σετ αριθμών, γνωστό ως 

«γενετικό αποτύπωμα DNA» (DNA profil) και το οποίο είναι χαρακτηριστικό και μοναδικό 

κάθε ανθρώπου, με εξαίρεση τους ομοζυγωτικούς διδύμους. Η επίλυση τέτοιων 

περίπλοκων περιπτώσεων ελέγχου συγγένειας επιτυγχάνεται μέσω του κλάδου της 
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Επιγενετικής ελέγχοντας και συγκρίνοντας το προφίλ θεμελίωσης  DNA των υπό εξέταση 

ατόμων. 

Η συγκριτική μελέτη των γενετικών προφίλ των εμπλεκόμενων ατόμων οδηγεί στην 

απόρριψη ή όχι της συγγένειας. 

 
α. Αποκλεισμός γονικότητας 

Αρχικά ελέγχουμε το γενετικό προφίλ του/της πατέρα/μητέρας, του παιδιού και του 

«φερόμενου» ως πατέρα/μητέρα. Στην περίπτωση αποκλεισμού, ένας γονέας αποκλείεται 

να είναι ο βιολογικός γονέας ενός παιδιού με βεβαιότητα 100%, όταν δεν έχει τα 

πατρικά/μητρικά αλλήλια του παιδιού σε όλους τους υπό έλεγχο STR γενετικούς τόπους. 

Βέβαια, λόγω του υψηλού ποσοστού μεταλλάξεων στον οποίο υπόκεινται οι περιοχές αυτές 

η Διεθνής Εταιρεία Ιατροδικαστικής Γενετικής (International Society for Forensic Genetics, 

ISFG, htp://www.isfg.org) έχει ορίσει ότι ο αριθμός των γενετικών ασυμβατοτήτων 

(mismatches) μεταξύ των εξετασθέντων ατόμων θα πρέπει να είναι > 2 για να θεωρηθεί 

αποκλεισμός συγγένειας, καθώς επίσης παράλληλα προτείνεται η αύξηση του αριθμού των 

αυτοσωμικών STR γενετικών τόπων ή η χρήση άλλων γενετικών δεικτών, όπως του 

χρωμοσώματος Υ και του μιτοχονδριακού DNA, ή η χρήση άλλων γενετικών συστημάτων 

όπως το HLA σύστημα,. 

 
β. Μη αποκλεισμός γονικότητας 

Σε περίπτωση που η συγγένεια δεν αποκλείεται, υπολογίζεται μετά από στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων, ο δείκτης γονικότητας (Parentage Index, PI), ο 

συνδυασμένος δείκτης γονικότητας (Combined Parentage Index, CPI) και η πιθανότητα 

γονικότητας ή συγγένειας (Plaucibility of Parentage-W). 

• δείκτης γονικότητας (Parentage Index, PI): δηλώνει στις περιπτώσεις επίλυσης 

αμφισβητούμενης πατρότητας/μητρότητας την πιθανότητα το συγκεκριμένο γενετικό 

αλληλόμορφο που εμφανίζεται στο παιδί, να υποστηρίζει την υπόθεση ότι ο υπό έλεγχο 

πατέρας/μητέρα είναι ο βιολογικός πατέρας/μητέρα του παιδιού, σε σχέση με έναν μη 

ελεγμένο, τυχαία επιλεγμένο άσχετο άνδρα/γυναίκα. Υπολογίζεται δε, με βάση την 

συχνότητα τόσο των ελεγχόμενων φαινοτύπων/αλληλομόρφων, όσο και το συνδυασμό των 

φαινοτύπων/απλοτύπων που εμφανίζουν οι «πατέρας», «μητέρα» και «παιδί» στον υπό 

μελέτη πληθυσμό. 



 32 

 

όπου Pi είναι η συχνότητα του αλληλίου i σε ένα πληθυσμό n ατόμων, h η ομοζυγωτία και Η 

η ετεροζυγωτία. 

• συνδυασμένος δείκτης γονικότητας (Combined Parentage Index, CPI): καθορίζεται με τον 

πολλαπλασιασμό των επιμέρους PIs για κάθε ελεγχόμενο γενετικό τόπο και μας δείχνει 

στην προκειμένη περίπτωση 1 στα πόσα άτομα φέρει το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ. 

Στην περίπτωση όπου o «καθ΄ υπόθεση» πατέρας/μητέρα δεν αποκλείεται να είναι ο 

βιολογικός πατέρας/μητέρα του παιδιού, η τιμή CPI πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000. Η 

τιμή CPI των 1000 αντιστοιχεί σε πιθανότητα πατρότητας του 99,90%, η τιμή των 10.000 CPI 

μεταφράζεται σε πιθανότητα 99,99% και ούτω καθ’ εξής. 

• πιθανότητα γονικότητας/συγγένειας (Plaucibility of Parentage-W): στις περιπτώσεις 

ελέγχου αμφισβητούμενης πατρότητας/μητρότητας, εάν ο «φερόμενος» ως 

πατέρας/μητέρα έχει το πατρικό/μητρικό αλλήλιο του παιδιού στους υπό έλεγχο STR 

γενετικούς τόπους, ο πραγματογνώμων δικαστικός επιστήμονας, θα πρέπει να εκφράσει 

αριθμητικώς την τελική πιθανότητα γονικότητας/συγγένειας (Plaucibility of Parentage-W) 

στο δικαστήριο. Η εκτίμησή της γίνεται βάσει μαθηματικού μοντέλου, το οποίο λαμβάνει 

υπ΄ όψιν τόσο τις συχνότητες του πατρικού/μητρικού αλληλίου του παιδιού στην 

συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, αλλά και το γεγονός εάν τα τρία ελεγχόμενα άτομα 

φέρουν τα αλλήλια σε ομοζυγωτία ή ετεροζυγωτία, ή μοιράζονται κοινά αλλήλια. 

Υπολογίζεται δε, από τον μέσο όρο όλων των πιθανοτήτων των γονοτυπικών συνδυασμών 

του «φερόμενου» ως πατέρα/μητέρας και παιδιού (Kouniaki et al., 2015) 

 

5.4. Περιπτώσεις μη αποκλεισμού συγγένειας με πιθανή μετάλλαξη 

Στις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρούνται μία ή δύο ασυμβατότητες μεταξύ 

του/της «φερόμενου/ης» ως πατέρα/μητέρα και παιδιού, η τιμή του PI δεν λαμβάνεται ως 

μηδέν, αλλά χρησιμοποιείται μαθηματικό μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψιν του την 

συχνότητα μετάλλαξης του συγκεκριμένου STR γενετικού τόπου.  

Προτείνεται δε, ο έλεγχος της μητέρας σε όλες τις περιπτώσεις διότι έτσι μειώνεται η 

πιθανότητα ψευδούς αποκλεισμού λόγω STR μεταλλάξεων, ή ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
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εσφαλμένου μη αποκλεισμού, λόγω απουσίας του γενετικού προφίλ της (Pokhriyal et al., 

2012) 

 

5.5. Ύπαρξη συγγένειας μεταξύ των υπό έλεγχο ατόμων 

Με βάση τους νόμους της κληρονομικότητας του Μέντελ, όταν δύο άτομα 

«φερόμενοι» ως πατέρας/μητέρα είναι συγγενείς μεταξύ τους η πιθανότητα να μοιράζονται 

ένα STR αλλήλιο είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ατόμων που δεν είναι συγγενείς. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η Διεθνής Εταιρεία Ιατροδικαστικής Γενετικής (International Society 

for Forensic Genetics) προτείνει ο αριθμός των STR γενετικών δεικτών που ελέγχεται να 

αυξάνεται πέραν του 15. Συγκεκριμένα, όταν οι «φερόμενοι» ως πατέρας/μητέρα είναι 

μεταξύ τους αδέρφια, ο έλεγχος συνεχίζεται έως ότου ο ένας από τους δύο δείξει 

τουλάχιστον τρεις ασυμβατότητες με το παιδί. Στην περίπτωση όπου το DNA του ενός από 

τους δύο «φερόμενους» ως πατέρας/μητέρα δεν είναι διαθέσιμο προς έλεγχο, το υπεύθυνο 

Εργαστήριο διεξαγωγής του ελέγχου θα πρέπει να αυξήσει τους γενετικούς δείκτες από 15 

σε 24, καθώς επίσης επιβάλλεται και ο έλεγχος του γενετικού αποτυπώματος του/της 

βιολογικού/ής πατέρα/μητέρας του παιδιού.  

Παράλληλα, η χρήση των STRs γενετικών τόπων μπορεί να επιλύσει περιπτώσεις 

ελέγχου γονικότητας με 2ο βαθμό συγγένειας (π.χ. παππούδες από πατέρα), όταν ο υπό 

διερεύνηση πατέρας δεν ζει ή αγνοείται, υπό την προϋπόθεση ότι το DNA της μητέρας είναι 

διαθέσιμο (Pokhriyal et al., 2012). 

 

5.6. Άλλα γενετικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στον έλεγχο 
γονικότητας  

1. Χρωμόσωμα Υ (Y-chromosome) 

Δεδομένου ότι οι γενετικοί δείκτες του χρωμοσώματος Υ στους άνδρες είναι ίδιοι από 

γενιά σε γενιά, εκτός από τις περιπτώσεις εκδήλωσης μεταλλάξεων, η ανάλυση του 

χρωμοσώματος Υ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και πληροφοριακή ως εναλλακτική πρακτική, 

μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλα μέλη στην οικογένεια από την πατρική 

γενεαλογία. Ωστόσο, ο προσδιορισμός του γενετικού αποτυπώματος στους γενετικούς 

τόπους STRs του Υ χρωμοσώματος υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς. Όλα τα 

αρσενικά άτομα της ίδιας πατρικής γενεαλογίας έχουν το ίδιο Υ χρωμόσωμα. Αυτό το 

χαρακτηριστικό πρότυπο κληρονόμησης, που καθιστά το Y χρωμόσωμα ιδιαίτερα 

δημοφιλές για τον προσδιορισμό της καταγωγής των αρσενικών ατόμων σε μελέτες 
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γενεαλογίας, στην ιατροδικαστική αποτελεί μειονέκτημα, γιατί καθιστά αδύνατη τη 

διάκριση μεταξύ αδερφών ή μεταξύ πατέρα και γιου.  

Όσον αφορά τους γενετικούς δείκτες του Χ χρωμοσώματος, δεδομένου ότι τα 

εργαστήρια δεν χρησιμοποιούν συστηματικά φυλοσύνδετους δείκτες στον έλεγχο 

γονικότητας, η βιοστατιστική αξιολόγηση των δεικτών του X χρωμοσώματος δεν έχει 

αναπτυχθεί. 

ΕΙΚΟΝΑ 5.6.1. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Υ 

 
2. Μιτοχονδριακό DNA (Mitochondrial DNA, mtDNA)  

Το mtDNA φέρει μονονουκλεοτιδικού τύπου πολυμορφισμούς. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο στον έλεγχο αμφισβητούμενης μητρότητας δεδομένου ότι, οι γενετικοί δείκτες του 

mtDNA περνούν en bloc από γενιά σε γενιά μέσω της μητέρας και ως εκ τούτου, 

συμπεριφέρονται ως ένας απλότυπος.  

Ως απλότυπος ορίζεται ο συνδυασμός των γενετικών δεικτών που συνδέονται στενά 

πάνω στο μιτοχονδριακό χρωμόσωμα και κληρονομούνται από τον ένα γονέα/μητέρα 

στους απογόνους. Ωστόσο, το γεγονός ότι σε ένα κύτταρο ή έναν ιστό του ιδίου ατόμου 

είναι δυνατόν να συναντώνται μιτοχόνδρια με διαφορετικά γονιδιώματα, εξαιτίας του 

φαινομένου της ετεροπλασμίας (heteroplasmy) που οφείλεται στην υψηλή συχνότητα 

σημειακών μεταλλάξεων σε αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις το mtDNA 

χρησιμοποιείται μόνο σε αναλύσεις αρχαϊκών δειγμάτων ή περιπτώσεις αποικοδομημένου 

DNA. 

ΕΙΚΟΝΑ 5.6.2. ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA. 
 
3. Μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs)  

Οι SNPs πολυμορφισμοί αποτελούν ανεξάντλητη πηγή γενετικών δεικτών. Στους 

ανθρώπινους πληθυσμούς έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια SNPs 

πολυμορφισμοί, οι οποίοι είναι πλέον διαθέσιμοι σε δημόσιες βάσεις δεδομένων. Οι 

μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί SNPs χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα και στην 
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Ιατροδικαστική. Αν και είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση ατόμων, η 

χρησιμοποίησή τους σε ιατροδικαστικές μελέτες παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα. Σε 

αντίθεση με τους γενετικούς τόπους STRs, για κάθε SNP υπάρχουν δύο μόνο αλληλόμορφα 

για αυτό και απαιτείται η ανάλυση τουλάχιστον 50 διαφορετικών SNP πολυμορφισμών, 

προκειμένου το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι στατιστικά σημαντικό, όσο αυτό 

που προκύπτει από την ανάλυση των 13 γενετικών τόπων STRs (Kouniaki et al., 2015). 

 

5.7. Τεχνική  

Η διαδικασία της STR γονοτύπησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1. Συλλογή των δειγμάτων και απομόνωση g-DNA: η απομόνωση του DNA γίνεται από 

πλήρες ολικό αίμα ή παρειακό επίχρισμα και η όλη διαδικασία πραγματοποιείται 

μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως το Maxwell® 16 MDx 

2. Ενίσχυση των STR γενετικών τόπων μέσω multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR): 

για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται εκκινητές σημασμένοι με 

φθοριοχρώματα. Εμπορικά kits ελέγχου αυτοσωμικών STR γενετικών τόπων που 

χρησιμοποιούνται συνήθως στον έλεγχο γονικότητας είναι το AmpFℓSTR NGM 

SELectTM (Applied Biosystems, Foster City, CA) και το PowerPlexTM16 kits (Promega, 

Madison, WI, Technical Manual PowerPlex®16 HS System) και τα οποία έχουν την 

δυνατότητα γονοτύπησης 16 και 15 aSTR γενετικών τόπων αντίστοιχα. 

3. Διαχωρισμός των προϊόντων της PCR με βάση το μέγεθος (bp) και την σήμανσή τους: ο 

διαχωρισμός των STRs γενετικών θραυσμάτων πραγματοποιείται σε συστήματα 

αυτόματων τριχοειδικών αναλυτών αλληλουχιών εφοδιασμένα με συσκευές Laser και 

CCD (charge-coupled device) κάμερες, που επιτρέπουν την αυτόματη ανάλυση του 

μεγέθους των υπό εξέταση περιοχών, όπως οι ABI PRISM 310, ABI PRISM 3100/3730xl 

DNA, MegaBase 1000/500 και Beckman Coultier CEQ 2000XL. 

4. STR γονοτύπηση και δημιουργία του γενετικού προφίλ: για την δημιουργία του 

ηλεκτροφορήματος χρησιμοποιούνται ειδικά προγράμματα όπως το GeneMapper® ID 

V3.2, GeneScan® 3.7 ή Genotyper® 3.7 (Applied Biosystems, Foster City CA). Σε αυτά, 

τα STR αλλήλια εμφανίζονται με την μορφή κορυφών (Fragment Analysis). Ένα δείγμα 

το οποίο φέρει δύο αλλήλια σε ένα συγκεκριμένο STR γενετικό τόπο εμφανίζεται με 

δύο κορυφές στο ηλεκτροφόρημα (ετεροζυγώτης), ενώ όταν φέρει ένα αλλήλιο 

εμφανίζεται με μία κορυφή (ομοζυγώτης). 
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5. Σύγκριση των γενετικών προφίλ των εμπλεκόμενων ατόμων και σύνταξη της έκθεσης 

πραγματογνωμοσύνης από τον ειδικό επιστήμονα πραγματογνώμονα, στην οποία 

αναφέρεται ο αποκλεισμός της γονικότητας με βεβαιότητα 100% (εάν υπάρχει), ή εάν 

όχι η επί τοις % πιθανολόγηση, η οποία ξεπερνά το 99,99999% στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των περιπτώσεων μη αποκλεισμού της γονικότητας (Romeika & Yan, 2013). 

 

 
EIKONA 5.7.1. 1: Λαμβάνεται ένα δείγμα κυττάρων - συνήθως ένα μαστίγιο ή εξέταση αίματος 2: Το 

DNA εξάγεται από το δείγμα 3: Διάσπαση του DNA με ένζυμο περιορισμού - το DNA διασπάται σε 
μικρά θραύσματα 4: Μικρά θραύσματα ενισχύονται από την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης - 
καταλήγει σε πολλά περισσότερα θραύσματα 5: Τα θραύσματα DNA διαχωρίζονται με 
ηλεκτροφόρηση 6: Τα θραύσματα μεταφέρονται σε μια πλάκα άγαρ 7: Στην πλάκα άγαρ τα ειδικά 
θραύσματα ϋΝΑ δεσμεύονται σε ένα ραδιενεργό ανιχνευτή ϋΝΑ 8: Η πλάκα άγαρ ξεπλένεται χωρίς 
περίσσεια ανιχνευτή 9: Μια ταινία ακτίνων Χ χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ενός ραδιενεργού 
σχεδίου 10: Το DNA συγκρίνεται με άλλα δείγματα DNA 

 
 
 

6. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ DNA, 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 

 

6.1. Τι είναι η Εγκληματολογία;  

Η εγκληματολογία είναι ένα είδος επιστήμης που μελετά ένα τεράστιο διαφορετικό  

τα εγκλήματα και τα άλλα μέρη του εγκλήματος, όπως οι εγκληματίες και τα θύματα 

αξιόποινων πράξεων. Επιπλέον, υπάρχει μια έρευνα στην Εγκληματολογία που 

ανακαλύπτει τι συμβαίνει μέσα  πολλά μέρη όπως τα σπίτια μας, οι αστυνομικοί, οι 

φυλακές, τα νοσοκομεία και ο πόλεμος. ο  τα μέλη της Εγκληματολογίας εργάζονται για να 

συμμετάσχουν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολιτικές και προτάσεις ποινικής 

δικαιοσύνης, καθώς και την ανακάλυψη του κοινωνικο-πολιτιστικές, οικονομικές και 

παγκόσμιες ρίζες του εγκλήματος, ποσοστά εγκληματικότητας και νοήματος του 

εγκλήματος ή των διαφορετικών τρόπων μέτρησης της εγκληματικής δραστηριότητας και 

των επιπτώσεών της. Οι εγκληματολόγοι συνήθως συγκεντρώνουν και δοκιμάζουν σύνολα 

δεδομένων που μπορεί να είναι ποσοτικά.  Οι στατιστικές μελέτες είναι ένα παράδειγμα 

αύξησης και μείωσης του μέσου όρου του  εγκληματικότητα ή / και ποιοτική, για 
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παράδειγμα εθνογραφικές μελέτες στο δρόμο υποκαλλιέργειες και χρήση ναρκωτικών 

(Κουράκης, 2001). 

 

6.2. Κατανόηση του πεδίου της εγκληματολογίας 

Η εγκληματολογία είναι στην πραγματικότητα μέσα στον κοινωνιολογικό τομέα και 

περιλαμβάνει την επιστήμη της κοινωνίας μας. Χρησιμοποιεί την επιστήμη για να μελετήσει 

το έγκλημα και τις εγκληματικές συμπεριφορές, καθώς και τις διευθετήσεις μας. Όχι μόνο 

αυτό, αλλά η εγκληματολογία εξετάζει πώς η ίδια η κοινωνία ανταποκρίνεται στο έγκλημα 

και διερευνά μεθόδους πρόληψης του εγκλήματος. Είτε εξετάζονται τα στοιχεία είτε 

εξετάζονται οι συναισθηματικές και διανοητικές επιπτώσεις του εγκλήματος στα θύματα, η 

εγκληματολογία είναι ένας σημαντικός τομέας που υποστηρίζει μια υγιή κοινωνία. Με 

αυτόν τον τρόπο, η έρευνα για την εξεύρεση καλύτερων, πιο βελτιωμένων τρόπων μελέτης 

και εφαρμογής της εγκληματολογίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 

δημόσιας ασφάλειας. Η εγκληματολογία επιδιώκει επίσης να χρησιμοποιήσει την έρευνα 

για τη βελτίωση της δημόσιας πολιτικής στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

Το DNA έχει έρθει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της 

εγκληματολογίας, με εφαρμογές που έχουν παράσχει επιπτώσεις που επεκτείνονται στην 

απόδειξη της αθωότητας ή της ενοχής σε ένα έγκλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

ανάλυση και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του DNA είναι στην πραγματικότητα η 

κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται στο 

έγκλημα και, τελικά, για την επίλυση του εγκλήματος. Δεδομένου ότι το DNA βρίσκεται στο 

αίμα, στα κύτταρα του δέρματος, στα μαλλιά και σε όλο το ανθρώπινο σώμα, η ικανότητα 

των ερευνητών να αναλύσουν στοιχεία έχει βελτιωθεί δραματικά από την ανακάλυψη του 

DNA και την ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης DNA (Αγγέλης, 2008). 

 

6.3. Πώς συνδέεται η Εγκληματολογία με τον έλεγχο DNA;  

Το DNA δεν έχει επηρεάσει μόνο τομείς όπως ο έλεγχος της πατρότητας και  αλλά έχει 

ξεσηκώσει πλήρως τον τομέα της εγκληματολογίας και της  βελτίωσε τη λειτουργία του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Το «DNA» είναι έντονα  που σχετίζονται με το έγκλημα 

για πολλούς, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού τηλεοπτικών εκπομπών που έχουν  

δημοφιλή το μόριο. Η κατανόηση του DNA θα προσφέρει ακόμη περισσότερες βελτιώσεις  

στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Σε πολλές περιπτώσεις ή σε εγκλήματα, ο έλεγχος DNA 

είναι ένα  συνηθισμένη λύση για να ξέρετε ποιος έκανε το έγκλημα και ποιος είναι ο 
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εγκληματίας στο  για παράδειγμα, το έγκλημα και η δολοφονία εγκλημάτων. Τέλος, η 

επιστήμη της εγκληματολογίας  εξαρτάται από τη δοκιμή DNA και τα περισσότερα από τα 

εγκλήματα που συμβαίνουν εκεί θα είναι  Δοκιμές DNA για αυτό. 

Το DNA όχι μόνο έχει επηρεάσει τομείς όπως ο έλεγχος της πατρότητας και η γενετική, 

αλλά έχει κυριολεκτικά φέρει επανάσταση στον τομέα της εγκληματολογίας και βελτιώνει 

τη λειτουργία του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Στην πραγματικότητα, ο όρος «DNA» 

για πολλούς συνδέεται έντονα με το έγκλημα, κυρίως επειδή πολλά τηλεοπτικά 

προγράμματα έχουν διαδώσει το μόριο. Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους η χρήση του DNA 

στην εγκληματολογία εξακολουθεί να είναι μια ξένη ιδέα. Καθώς τα μέσα ενημέρωσης και 

όσοι ασχολούνται με τον τομέα της επιστήμης προσφέρουν εκπαίδευση στους 

καταναλωτές, ωστόσο, η κατανόηση του DNA θα προσφέρει ακόμη περισσότερες 

βελτιώσεις στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (Αγγέλης, 2008). 

 

6.3.1. Χρησιμοποιώντας το DNA για την επίλυση εγκλημάτων 

Από την εμφάνιση του προφίλ DNA, αυτό το είδος στοιχείων έχει γίνει ένα εξαιρετικά 

ισχυρό εργαλείο στον τομέα της εγκληματολογίας. Δεδομένου ότι το DNA ενός ατόμου είναι 

το ίδιο σε όλες τις περιοχές του σώματός του, δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να 

τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Με αυτή την έννοια, είναι μια μορφή αποδεικτικών 

στοιχείων ανθεκτικά στην παραβίαση, αν και μπορεί να υποβαθμιστεί εάν συλλεχθεί και 

αποθηκευτεί ακατάλληλα. Αυτή η αποικοδόμηση, ωστόσο, θα επηρεάσει την ικανότητα του 

DNA να αλληλουχηθεί σε αντίθεση με την λανθασμένη αλληλούχιση. Δεδομένου ότι κανένα 

DNA δεν είναι το ίδιο μεταξύ δύο ατόμων - με εξαίρεση τα πανομοιότυπα δίδυμα - αυτή η 

μορφή αποδεικτικών στοιχείων χρησιμοποιείται τώρα ως ένας ακριβής τρόπος για να 

κατευθυνθούν ή να περατωθούν ποινικές υποθέσεις. Επί του παρόντος, το DNA σε μια 

σκηνή εγκλήματος μπορεί να βοηθήσει τους ανακριτές να δείξουν το δάχτυλό τους προς τη 

σωστή κατεύθυνση ή να αποκλείσουν ένα αθώο πρόσωπο από ένα έγκλημα (Πότου, 2011). 

 

6.3.2. Προσδιορισμός των θυμάτων του εγκλήματος 

Μια άλλη σημαντική λειτουργία του DNA στην εγκληματολογία είναι ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των θυμάτων του εγκλήματος, πολλοί από τους οποίους 

θα ήταν διαφορετικά αδιάγνωστοι λόγω της κατάστασης του σώματός τους όταν 

ανακαλύφθηκε. Τα μαλλιά και πολλά άλλα μέρη του σώματος μπορούν να παράσχουν 
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βιώσιμα αποδεικτικά στοιχεία DNA, τα οποία αναλύονται και διαμορφώνονται για να 

εντοπίσουν το θύμα του εγκλήματος (Πότου, 2011). 

 

6.3.3. Σύνδεση δύο εγκλημάτων 

Το DNA που είναι το ίδιο αλλά βρίσκεται σε δύο ξεχωριστές σκηνές εγκλήματος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει τα εγκλήματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους 

ποινικούς ανακριτές να καθορίσουν εάν ένας σειριακός εγκληματίας είναι στην εργασία ή 

ίσως αν τα θύματα γνώριζαν ο ένας τον άλλον. 

Η διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους 

των εγκληματολόγων. Για να γίνει αυτό, χρειάζονται τις καλύτερες τεχνικές για την ανάλυση 

των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν ενδεχομένως να λάβουν. Με το DNA, το πεδίο 

της εγκληματολογίας είναι ουσιαστικά ισχυρότερο και βελτιωμένο. Καθώς μαθαίνουμε 

περισσότερα για την ανάλυση DNA, μπορούμε να αναπτύξουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό 

εξελιγμένων τεχνικών. Με τη σειρά τους, αυτές οι τεχνικές μπορούν να προωθήσουν την 

εγκληματολογία παρέχοντας καλύτερους τρόπους ανάλυσης δεδομένων. Τελικά, το 

επίπεδο δημόσιας ασφάλειας μπορεί να βελτιωθεί (Αγγέλης, 2008). 

 

6.4. Σύγχρονες εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην εγκληματολογία. 

Κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του μη-κωδικού επαναλαμβανόμενου DNA, 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτές οι περιοχές στην 

εγκληματολογία αποτελούν γενετικούς δείκτες και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση 

ατόμων. Εκτός από το γονιδιωματικό DNA στην εγκληματολογία αναλύονται και κάποιες 

υπερπολυμορφικές περιοχές του μιτοχονδριακού DNA για τον ίδιο λόγο, σε περιπτώσεις 

που η ανάλυση του γονιδιωματικού DNA δεν είναι δυνατή. Από τη γέννηση της γενετικής 

των πληθυσμών μέχρι σήμερα έχουν γίνει μεγάλα βήματα και έχουν επινοηθεί τεχνικές και 

μέθοδοι μοριακής βιολογίας, που χρησιμοποιούνται για την εξιχνίαση εγκλημάτων, με 

σημαντικότερη την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). Τα αποδεικτικά στοιχεία 

DNA σε έναν τόπο εγκλήματος, μπορούν να βρεθούν σε πολλά διαφορετικά μέρη και με 

διαφορετικές μορφές. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να συλλεχθούν με τις σωστές 

διαδικασίες και να μεταφερθούν στο εργαστήριο, διότι είναι μοναδικά και 

αναντικατάστατα. Σε αντίθεση, με τα δείγματα αναφοράς. Πηγή DNA στην ουσία αποτελεί 

κάθε εμπύρηνο κύτταρο. Με τις σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές είναι δυνατή η λήψη 

ενός ολοκληρωμένου προφίλ DNA από ένα μόνο κύτταρο. Το πρώτο βήμα στην ανάλυση 
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του DNA είναι η απομόνωση του από το υπόστρωμα. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα για 

τον διαχωρισμό των κυττάρων από το υπόστρωμα, αυτό εξαρτάται από το είδος του 

στοιχείου. Καθώς και διάφορες τεχνικές απομόνωσης του DNA από τα κύτταρα. Μια 

ιδιαίτερη τεχνική απομόνωσης είναι η διαφορική εκχύλιση, ο σκοπός της είναι ο 

διαχωρισμός των σπερματικών κυττάρων σε περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων. Το 

επόμενο βήμα στην ανάλυση είναι η ποσοτικοποίηση του DNA που απομονώθηκε.  

Στις περισσότερες σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης η ποσότητα του DNA που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι πολύ συγκεκριμένη. Η πιο σύγχρονη προσέγγιση ποσοτικοποίησης 

είναι η PCR, μια τεχνική γνωστή ως real-time PCR. Η πρώτη τεχνική ταυτοποίησης ατόμων 

που χρησιμοποιήθηκε, αναλύει τους πολυμορφισμούς που προκύπτουν μετά από πέψη με 

περιοριστική ενδονουκλεάση και εξετάζει τους ιδιαίτερα πολυμορφικούς τόπους, που 

καλούνται VNTR, με Southern Blot και υβριδοποίηση. Στην πτυχιακή εργασία αναφέρεται 

ένα λεπτομερές πρωτόκολλο εργασίας αυτής της τεχνικής ταυτοποίησης για 

εγκληματολογικούς σκοπούς. Σήμερα συνήθως, μετά από τον ποσοτικό προσδιορισμό του 

DNA στο δείγμα οι περιοχές του DNA που θα αναλυθούν πολλαπλασιάζονται με PCR 

(Romeika & Yan, 2013). 
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7. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΤΕΣΤ. 

 

7.1. Τι είναι το τεστ πατρότητας 

Μια δοκιμή πατρότητας λειτουργεί εξετάζοντας το DNA ενός παιδιού έτσι ώστε να 

μπορεί να διερευνηθεί η ταυτότητα του πατέρα. Δεδομένου ότι το DNA κληρονομείται, το 

DNA μεταξύ δύο μελών της οικογένειας θα είναι στενά συνδεδεμένο. Μια δοκιμή 

πατρότητας μπορεί να διεξαχθεί για διάφορους λόγους. Εάν μια γυναίκα είχε πολλαπλούς 

σεξουαλικούς συντρόφους, μπορεί να είναι σίγουρος ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού 

της. Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος της πατρότητας μπορεί να δώσει μια απάντηση. 

Επίσης, ένας πατέρας μπορεί να αρνηθεί ότι ένα παιδί είναι του, πράγμα που σημαίνει ότι 

θα απαιτηθούν δοκιμές για να τεκμηριώσει την απαίτησή του. Μια δοκιμή πατρότητας 

μπορεί να προταθεί από τη μητέρα του παιδιού, από τον πατέρα ή από τα δικαστήρια σε 

υπόθεση επιμέλειας. Με τις περιπτώσεις επιμέλειας, ο έλεγχος της πατρότητας μπορεί να 

επιτρέψει στα δικαστήρια να επιβεβαιώσουν ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος 

στη συνέχεια επιτρέπει την πληρωμή των πληρωμών υποστήριξης τέκνων (Panke, 2012). 

 

7.2. Συλλογή δειγμάτων 

Δείγματα DNA συλλέγονται από τη μητέρα, το παιδί και τον υποτιθέμενο πατέρα. 

Κάθε άτομο θα πρέπει συνήθως να παρέχει κάποια μορφή γραπτής συγκατάθεσης. Η 
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συγκατάθεση είναι σημαντική για τη νόμιμη επιβεβαίωση της συμφωνίας του με τη δοκιμή. 

Πολλές χώρες έχουν νόμους που προστατεύουν τα παιδιά κάτω από μια συγκεκριμένη 

ηλικία. Ως εκ τούτου, ένας γονέας μπορεί να χρειαστεί να δώσει συναίνεση για λογαριασμό 

του παιδιού, η οποία θα εξαρτηθεί από τους νόμους και τους κανονισμούς της 

συγκεκριμένης χώρας. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τις περιστάσεις, ένα μεγαλύτερο παιδί 

μπορεί να εξακολουθήσει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του όσον αφορά τα τεστ 

πατρότητας και τις περιπτώσεις επιμέλειας (Atmadja & Untoro, 2008). 

 
EIKONA 7.2. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ DNA ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ. 
 

7.3. Δοκιμές πατρότητας και DNA 

Η σχέση μεταξύ ενός γονέα και ενός παιδιού είναι σημαντική που έχει δια βίου 

επιπτώσεις. Όταν υπάρχει σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι ο πατέρας ενός παιδιού, 

μπορεί να είναι μια αγχωτική και δύσκολη στιγμή για όλους τους εμπλεκόμενους. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο προσδιορισμός της σχέσης είναι ένα σημαντικό καθήκον και πρέπει να είναι 

ακριβές, αξιόπιστο και ιδανικά μη επεμβατικό. Ο έλεγχος DNA - ή γενετικός έλεγχος - για 

την πατρότητα έχει γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο τύπος δοκιμών χρησιμοποιεί το 

DNA για να καθορίσει εάν ο αναμενόμενος πατέρας είναι όντως ο βιολογικός πατέρας. Έχει 

πολλές εφαρμογές, οι οποίες κυμαίνονται από την εγκληματολογία μέχρι το νόμο (Atmadja 

& Untoro, 2008). 

 

7.4. Πληρωμή για δοκιμή πατρότητας 

Οι περισσότερες δοκιμές πατρότητας δεν καλύπτονται από την κυβέρνηση και θα 

χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν αυτοχρηματοδοτούμενα. Ακόμη και όταν ένα δικαστήριο 

ζητήσει τεστ πατρότητας, το κόστος εξακολουθεί να μην καλύπτεται από την κυβέρνηση. 

Ωστόσο, μια εξαίρεση από αυτόν τον γενικό κανόνα είναι ότι εάν ένα άτομο λαμβάνει 

κρατική ενίσχυση για νομικές αμοιβές, το τεστ πατρότητας πιθανότατα να καλύπτεται 

(Atmadja & Untoro, 2008). 
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7.5. Επιλέγοντας Δοκιμές Πατρότητας 

Ακόμα κι αν επιλέξετε να έχετε ένα τεστ πατρότητας που εκτελείται ιδιωτικά, σε 

αντίθεση με ένα δικαστήριο, θα πρέπει να μιλήσετε με τον γενικό γιατρό σας. Αυτός ή αυτή 

μπορεί να συστήσει ένα αξιόπιστο εργαστήριο για να εκτελέσει τις δοκιμές και ίσως να 

έχετε τη δυνατότητα να συλλέξετε τα δείγματα μέσω του γραφείου του γιατρού σας. Τα 

έξοδα ποικίλλουν σημαντικά από τη μία εταιρεία στην άλλη. Ωστόσο, εάν έχετε δοκιμασία 

που έχει οριστεί από το δικαστήριο, τα δικαστήρια θα έχουν κατά κανόνα έναν κατάλογο 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων δοκιμών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν επιλέγετε 

πού να εκτελέσετε τη δοκιμή (Butler, 2009). 

 

7.6. Πόσο ακριβής είναι η δοκιμή πατρότητας DNA; 

Η ακρίβεια αυτού του τύπου δοκιμών είναι εξαιρετικά υψηλή - περίπου ενενήντα 

εννέα τοις εκατό. Εξασφαλίζοντας ότι επιλέγετε ένα αξιόπιστο εργαστήριο θα σας βοηθήσει 

επίσης να διατηρήσετε αυτή την ακρίβεια υψηλή, επειδή σημαίνει ότι το εργαστήριο θα 

συλλέξει και θα αποθηκεύσει κατάλληλα τα δείγματα (Butler, 2009). 

 

7.7. Προγεννητική δοκιμή 

Υπάρχουν τώρα εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν δοκιμές προγεννητικού DNA. 

Η εξέταση προγεννητικού DNA αναφέρεται σε έλεγχο DNA που εκτελείται πριν γεννηθεί το 

μωρό. Όπως συμβαίνει και με τον τυπικό έλεγχο πατρότητας DNA, θα χρειαστείτε ένα 

δείγμα DNA από το άτομο που πιστεύετε ότι είναι ο πατέρας. Ο αναμενόμενος πατέρας 

πρέπει επίσης να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δοκιμή, πράγμα που σημαίνει ότι η 

λήψη του δείγματος χωρίς να το γνωρίζει είναι παράνομη. Είναι επίσης σημαντικό να 

γνωρίζετε ότι η προγεννητική εξέταση πατρότητας DNA μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τον 

κίνδυνο αποβολής ή θνησιγένειας. Παρόλο που ο κίνδυνος είναι μικρός, πρέπει να 

συζητήσετε με το γιατρό σας πριν λάβετε την απόφαση να υποβληθείτε σε προγεννητική 

εξέταση πατρότητας. 

Ο έλεγχος DNA έχει εξελιχθεί δραματικά και η χρήση του σε δοκιμές πατρότητας έχει 

επιτρέψει την επιτυχή αναγνώριση της σχέσης μεταξύ ενός υποτιθέμενου πατέρα και του 

παιδιού του. Έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλές νομικές υποθέσεις και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιβεβαίωσης μιας βιολογικής σχέσης όπου οι πληρωμές 

υποστήριξης των παιδιών αποτελούν πρόβλημα (Panke, 2012). 
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