
Αγγλία
• 1985: Ο Alec Jeffreys, καθηγητής γενετικής του πανεπιστηµίου του Leicester, 
ανέπτυξε µια µέθοδο ταυτοποίησης των ατόµων από το DNA τους στα πλαίσια µιας
υπόθεσης βιασµού και ανθρωποκτονίας. 
• 1995: Οι άγγλοι αστυνοµικοί δηµιούργησαν την δική τους βάση δεδοµένων γενετικών
ταυτοτήτων. 
• 2009: Τέσσερα εκατοµµύρια γενετικά προφίλ: πάνω από το 5% των Βρετανών & η
πλειοψηφία του εγκληµατικού πληθυσµού.

Αµερική
• 1987: Ο κατά συρροή βιαστής Tommy Lee Andrews καταδικάστηκε σε 22 χρόνια
φυλάκισης ύστερα από ταυτοποίηση του γενετικού του υλικού.
• 1994: Το FBI  δηµιούργησε το CODIS (Combined DNA Index System), ένα σύστηµα
πληροφορικής για τη σύγκριση των προφίλ DNA µε σκοπό την επίλυση των
εγκληµάτων. 
• Οκτώβριος 2008: CODIS >6,5 εκατοµµύρια προφίλ DNA η µεγαλύτερη τράπεζα
DNA στον κόσµο.

Γαλλία
1988: Οι υπεύθυνοι του τµήµατος Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου της Ναντ ήταν οι πρώτοι που πραγµατοποίησαν γενετικές αναλύσεις & 
ταυτοποιήσεις DNA στη Γαλλία.
• 1998: ∆ηµιουργία στη Γαλλία της εθνικής βάσης δεδοµένων γενετικών ταυτοτήτων.
• 2010: > 3,5 εκατοµµύρια προφίλ DNA. Τράπεζα DNA µε το µεγαλύτερο ρυθµό
καταχωρήσεων το χρόνο.

ΓενετικάΓενετικά ΑποτυπώµαταΑποτυπώµατα: : ΙστορικήΙστορική ΑναδροµήΑναδροµή



ΓενετικάΓενετικά ΑποτυπώµαταΑποτυπώµατα: : ∆ιεθνής∆ιεθνής ΠραγµατικότηταΠραγµατικότητα

Όλα τα αναπτυγµένα κράτη συµπεριλαµβανοµένου των µελών κρατών
της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν δηµιουργήσει δια νόµου τα εθνικά τους
αρχεία γενετικών αποτυπωµάτων µε σκοπό µε σκοπό την
αποτελεσµατική καταστολή των εγκληµάτων και της τροµοκρατίας
Στην πλειονότητα των εγκληµατικών υποθέσεων (εγκλήµατα, ληστείες, 
βιασµοί, κτλ) που διερευνά η δικαιοσύνη των εν λόγω κρατών, 
συλλέγεται πληθώρα πειστηρίων για την γενετική ταυτοποίηση των
δραστών, µε αποτέλεσµα την αποτελεσµατικότερη και δικαιότερη
επίλυση των υποθέσεων





ΓενετικάΓενετικά αποτυπώµατααποτυπώµατα = = 
DNADNA

ΓενετικόΓενετικό αποτύπωµααποτύπωµα = η γενετική ταυτότητα του κάθε ατόµου. 
Αποτελείται από χαρακτηριστικά τµήµατα του γενετικού υλικού
που είναι µοναδικά σε κάθε άτοµο.

ΤιΤι είναιείναι έναένα γενετικόγενετικό αποτύπωµααποτύπωµα;;

Τα γενετικά αποτυπώµατα χρησιµοποιούνται σε όλες τις πτυχές της
αστυνοµικής, δικαστικής και ιδιωτικής έρευνας που σκοπό έχουν να
απαντηθεί το ερώτηµα:

ΠούΠού χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται τατα γενετικάγενετικά αποτυπώµατααποτυπώµατα;;

ΣεΣε ποιόνποιόν ανήκειανήκει τοτο βιολογικόβιολογικό υλικόυλικό;;



ΠυρηνικόΠυρηνικό DNADNA
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ΠούΠού βρίσκουµεβρίσκουµε τοτο DNA DNA ; ; 
ΣεΣε όλαόλα σχεδόνσχεδόν τατα κύτταρακύτταρα τουτου ανθρωπίνουανθρωπίνου σώµατοςσώµατος::

((εκατόεκατό χιλιάδεςχιλιάδες δισεκατοµµύριαδισεκατοµµύρια))



ΤιΤι κοιτάµεκοιτάµε στοστο DNA ; DNA ; 

• Οι ΚωδικοποιηµένεςΚωδικοποιηµένες ΠεριοχέςΠεριοχές DNADNA περιέχουν τα γονίδια τα οποία θα

καθορίσουν την σύσταση των πρωτεϊνών και είναι όµοιες σε όλους τους

ανθρώπους

• Οι ΑκωδικοποίητεςΑκωδικοποίητες ΠεριοχέςΠεριοχές DNADNA δεν έχουν συνδεθεί µε καµία λειτουργία

και παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία από άνθρωπο σε άνθρωπο

ΓιαΓια τιςτις ΙατροδικαστικέςΙατροδικαστικές αναλύσειςαναλύσεις DNA DNA εξετάζουµεεξετάζουµε
τιςτις ΑκωδικοποίητεςΑκωδικοποίητες ΠεριοχέςΠεριοχές DNA  DNA  

ΠυρηνικόΠυρηνικό DNADNA



•• ΓιαΓια κάθεκάθε περιοχήπεριοχή ((γενετικόγενετικό δείκτηδείκτη) ) πουπου θαθα κοιτάξουµεκοιτάξουµε θαθα αναλύσουµεαναλύσουµε τιςτις περιοχέςπεριοχές
STRSTRςς ««Short Tandem RepeatShort Tandem Repeat»» = = µικρέςµικρές αλληλουχίεςαλληλουχίες νουκλεοτιδίωννουκλεοτιδίων οιοι οποίεςοποίες είναιείναι
γνωστέςγνωστές γιαγια τηντην µεγάληµεγάλη ποικιλοµορφίαποικιλοµορφία τουςτους απόαπό τοτο έναένα άτοµοάτοµο στοστο άλλοάλλο..

• STR= κοµµάτι DNA που αποτελείται από
2 έως 6 νουκλεοτίδια και
επαναλαµβάνεται πολλές φορές

Κάθε γενετικός δείκτης έχει µια συγκεκριµένη συχνότητα στον γενικό πληθυσµό

Ανάγκη χρησιµοποίησης πολλών Γενετικών ∆εικτών για να προσδιορίσουµε ένα
µοναδικό γενετικό προφίλ

ΠυρηνικόΠυρηνικό DNADNA

ΠωςΠως αποκτούµεαποκτούµε έναένα γενετικόγενετικό προφίλπροφίλ;;
••ΘαΘα εξετάσουµεεξετάσουµε διάφορεςδιάφορες περιοχέςπεριοχές στηνστην ακωδικοποίητηακωδικοποίητη περιοχήπεριοχή τουτου DNA : DNA : 
ΓενετικούςΓενετικούς τόπουςτόπους



ΓενετικάΓενετικά ΠροφίλΠροφίλ:  :  ΕργαστηριακάΕργαστηριακά αποτελέσµατααποτελέσµατα

• Γενετικά Προφίλ
•Πλήρες

•Μερικό

•Μικτό

• Πλήρες Γενετικό Προφίλ : Πλήρης ταυτοποίηση µε το δείγµα αναφοράς;

•Η στατιστική ανάλυση της ταυτοποίησης θα εκφράσει την πιθανότητα το

συγκεκριµένο γενετικό προφίλ να προέρχεται από ένα άλλο τυχαίο άτοµο

•Πλήρης ταυτοποίηση: πιθανότητα < 7*109

•Μερικό γενετικό προφίλ: Όσο πιο πλήρες είναι το προφίλ, τόσο η συχνότητά του

είναι χαµηλή και τόσο η πιθανότητα να προέρχεται από άλλο άτοµο το προφίλ

είναι µικρή µεγάλη σηµασία της στατιστικής ανάλυσης

•Μικτό γενετικό προφίλ : Καταγραφή του αριθµού των ατόµων, ανίχνευση κύριας

και µικρής συνεισφοράς πολύ µεγάλη σηµασία της στατιστικής ανάλυσης
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ΣύγχροναΣύγχρονα επιστηµονικάεπιστηµονικά εργαλείαεργαλεία: : ανίχνευσηανίχνευση καικαι
ταυτοποίησηταυτοποίηση τωντων γενετικώνγενετικών αποτυπωµάτωναποτυπωµάτων



Τα τεστ κατεύθυνσης χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση και τον προσδιορισµό των
βιολογικών ιχνών, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί η καταλληλότερη µέθοδος δειγµατοληψίας και
ανάλυσης DNA..

A) A) ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός τωντων βιολογικώνβιολογικών στοιχείωνστοιχείων:: CRIMESCOPECRIMESCOPE

ΕργαλείοΕργαλείο ΑνίχνευσηςΑνίχνευσης τουτου ΒιολογικούΒιολογικού ΥλικούΥλικού: : ΤΕΣΤΤΕΣΤ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (SCREENING TES(SCREENING TEST

ΒΒ) ) ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός τηςτης φύσηςφύσης τωντων βιολογικώνβιολογικών στοιχείωνστοιχείων::

• Τεστ Ανίχνευση αίµατος: BLUE-STAR TEST, MEYER TEST HEXAGON-
OBTI TEST

• Τεστ Ανίχνευση σπέρµατος: PA τεστ, PSA τεστ,  
Χρωµατισµός των σπερµατοζωαρίων

• Τεστ Ανίχνευση σάλιου, ούρων,κτλ. 



Εργαλείο Νο1: Πυρηνικό DNA: Το πυρηνικό DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου και
περιλαμβάνει τις πληροφορίες για την κατασκευή του οργανισμού καθώς και για τον
καθορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών. Το πυρηνικό DNA κληρονομείται από το πατέρα
και τη μητέρα και είναι μοναδικό για κάθε άτομο προσφέροντας έτσι την απόλυτη
ταυτοποίηση στις ιατροδικαστικές έρευνες: τεστ πατρότητας, υποθέσεις σεξουαλικού
χαραχτήρα, εγκλήματα και διάφορα αδικήματα.

•Εργαλείο Νο2: Μιτοχονδριακό DNA: Το Μιτοχονδριακό DNA είναι το DNA των
μιτοχονδρίων (εργοστάσια ενέργειας του κυττάρου), το οποίο κληρονομείται μόνο από την
μητέρα. H ανάλυση του Μιτοχονδριακού DNA  χρησιμοποιείται σαν δεύτερη επιλογή όταν
η ποσότητα ή η ποιότητα του Πυρηνικού DNA δεν είναι επαρκής, γιατί είναι πιο ανθεκτικό
και υπάρχει σε μεγαλύτερη ποσότητα από το Πυρηνικό DNA.

•Εργαλείο Νο3: Υ Χρωµόσωµα: Το Υ Χρωµόσωµα είναι το ανδρικό χρωµόσωµα, 
δηλαδή µεταβιβάζεται µέσω του πατρικού γόνου που σηµαίνει ότι όλοι οι αρσενικοί
απόγονοι έχουν το ίδιο Υ απλότυπο. Το Υ χρωµόσωµα χρησιµοποιείται στις υποθέσεις
ταυτοποίησης πατρότητας χωρίς πατέρα εν ζωή, καθώς και στις υποθέσεις
σεξουαλικών αδικηµάτων για την ταυτοποίηση και απαρίθµηση των αρσενικών
δραστών.

ΕργαλείαΕργαλεία ΑνάλυσηςΑνάλυσης DNADNA
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