
ОСОБЛИВОСТІ  ПРОВЕДЕННЯ 

ДНК-ДОСЛІДЖЕНЬ 

У СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Професор Б.В.Михайличенко,

Національний медичний університет

імені О.О.Богомольця  



Молекулярно-генетичні  дослідження  - це  новий крок 

у судово-медичній експертизі речових доказів, 

оскільки:

- дослідження є високотехнологічними 

- мають високий рівень складності

- характеризуються  більшим потенціалом,  ніж  

імунологічні

- виконавець має мати специфічні знання

- потребують розуміння  судово-слідчими органами та 

суспільством 



 24.1. Біологічна експертиза досліджує об'єкти 

рослинного та тваринного походження. Ними 

найчастіше бувають:

 листя, стебла, квіти, сіно, солома, кора, деревина, 

коріння, плоди, насіння, зерно, спори, пилок тощо;

 похідні шкірних покривів тваринного походження 

(волосся, пір'я, луска тощо);

 продукти переробки рослинних та тваринних 

організмів (корми для тварин та птахів, борошно, 

шматки хутра та шкіри тощо);

 продукти життєдіяльності рослинних і тваринних 

організмів (мед, камедь, екскременти тощо).



 установлення належності об'єктів тваринного та 

рослинного походження (далі - біологічне походження) до 

конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду 

тощо), а також виявлення мікрооб'єктів зазначеного 

походження в будь-якій масі або на предметах обстановки 

місця події (предметах-носіях);

24.2. Основні завдання біологічної

експертизи



Компетенція судово-медичної експертизи

 1.4.1.Експертиза трупів у випадках насильницької 

смерті.

 1.4.2.Експертиза трупів при підозрі застосування 

насилля або з інших обставин, що обумовлюють необхі

 дність  такої експертизи.

 1.4.3. Експертиза потерпілих, обвинувачених та інших 

осіб.

 1.4.4. Експертиза речових доказів.

 1.4.5. Експертиза за матеріалами кримінальних та 

цивільних справ.



В ядрі кожної соматичної клітини людини наявно 23 пари хромосом. 

Кожна хромосома являє собою одну молекулу ДНК. 

Молекула ДНК являє собою ланцюжок, який складається із нуклеотидів.

У ДНК з однієї клітини людини наявно  3,2 млрд пар нуклеотидів, що відповідає  

800 мегабайтам інформації. 

Довжина усіх  46 молекул ДНК у  одній клетині тіла людини становить майже 2 м.  

Гени – це ділянки  ДНК, які кодують структуру синтезируємих в клітинах 

білків. Ділянка ДНК з  генами складає тільки 3% всій довжини  ДНК, функції  інших  

97% нуклеотидів поки що невідомі. 

Кількість генів в геномі людини: 

З  >100 тис. Генів (1995 р.)  - до  20 488-20 588 генів  (2007 р.).



Джерела ДНК

Ядерна аутосомальна ДНК

Ядерна ДНК статевих клітин

Мітохондріальна ДНК

локуси

мінісателліти (VNTR), 

кодуючі ділянки (HLA),

мікросателліти STR ,

міні STR 



Для цілей судово-медичної експертизи

STR-локуси (short tandem repeat)

Такі локуси мають короткі послідовності у межах від 3 до 

7 нуклеотидів, а довжина алелей становить від 100 до 

500 п.н. і, таким чином, STR локуси є найбільш 

перспективні для дослідження деградованої ДНК, в 

якій може бути незначна кількість придатних для 

аналізу ділянок. 



 Кров

 Сперма

 Слина

 Сеча

 Волосся

 Зуби

 Кістки

 Тканини

 Нашарування клітин

 Гістологічні препарати

Об’єкти для дослідження



Особливості вилучення об´єктів

 - збереження у  сухому вигляді

 - збереження від впливу погодних умов 

 - попередження контамінації

 - попередження кросконтамінації



Особливості проведення генотипоскопічних досліджень

- відділення судово-медичної імунології відділу судово-медичної 

експертизи речових доказів з відповідною лабораторію з 

комплексом необхідних приміщень 

- 4 робочі зони – для дослідження речових доказів, для проведення 

ДНК екстракції, для підготовки до ПЛР та для проведення 

ампліфікації ДНК. Кожна робоча зона має мати окреме 

лабораторне обладнання та має забезпечувати неможливість 

потрапляння в досліджувальну пробу іншої ДНК

- для забезпечення валідності  має  значення кваліфікація  експерта 

(лікар судово-медичний експерт-імунолог, підвищення фаху в 

галузі генетики, технології проведення ПЛР )

- рівень технічного забезпечення лабораторії 

- дотримання  технології проведення аналітичної процедури 

- коректність висновків, які мають відповідати сучасному стану 

науки

- молекулярно-генетичні лабораторії бюро мають підлягати 

сертифікації 



Особливості алгоритму дій судово-медичного  

експерта при проведенні молекулярно-

генетичного дослідження:

- проведення оцінки можливості виділення ДНК 

із об'єктів

- визначення стану ДНК та її кількості у об'єкті 

- з'ясування умов зберігання речового доказу, що 

необхідно для врахування впливу деградації на 

ДНК





Умови проведення ПЛР

 Кількість у біологічному об'єкті ДНК

 Стан ДНК (деградація, вплив інгібіторів)

 Кількість виділеної з  об'єкту ДНК, яка 

має бути ефективною для проведення 

ПЛР 



ДНК може бути виділена з будь-яких тканин чи 

рідин, в яких наявні клітини із ядром.

 Теоретично ДНК можна 
досліджувати навіть, якщо вона була 
виділена із однієї клітини. 

 Однак, практично, для ПЛР необхідно  
декілька десятків клітин із ДНК 
вмісними ядрами за умови, що формат 
проведення ПЛР є мультилокусним.



Зв’язок  

електрофоретичного 

профілю  із кількістю ДНК         

Кількість

клітин ДНК, пг

167

83

42

20

10

5

2-3

контроль

1000

500

250

120

60

30

15



Вміст ДНК

 Вміст аутосомальної ядерної ДНК:  6-7 
пг

 Вміст ДНК у статевій клітині: 3-3,5 пг

 Ефективна кількість ДНК для ПЛР: 0,5-
1,5-2,5 нг

 0,5 нг ДНК може міститися приблизно у 
70 ядерних клітинах, що становить 0,01 
мкл крові 



Combined DNA Index System (CODIS)



ЛОКУСИ CODIS

CSF1PO

D3S1358

D5S818

D7S820

D8S1179

D13S317

D16S539

D18S51

D21S11

FGA

TH01

TPOX

vWA

Amel

(n=14)

з 2017 р.

D1S1656 

D2S441 

D2S1338

D10S1248

D12S391

D19S433

D22S1045

(n=7)



Добір локусної панелі

 США: CODIS ( 14 +7 локусів)

 Європа: Стандартна локусна панель (12 

локусів)

 Інтерпол: 8 локусів

 Латинська Америка GITAG : 6 

мікросателлітних локусів  





Діяльність ENFSI

 Cтворено як орган, що має виняткову думку 

щодо забезпечення якості, розвитку та 

розповсюдження знань в галузі судових наук у 

Європі. 

 Заохочення та підтримка всіх ENFSI

лабораторій використовувати в своїй 

діяльності міжнародні стандарти для 

забезпечення якості та компетентістності  

досліджень. 



Структура ENFSI

 16 експертних робочих груп відповідно на різних 
напрямків, 

 2 постійних комітети,  в тому числі і комітет з якості та 
компетентністності (Quality and Competence Committee
– QCC), 

 європейська академія судових наук (EAFS). 

 Серед 16 робочих груп ENFSI наявна також робоча 
група  з ДНК досліджень. У квітні 2012 р. ця робоча 
група розробила рекомендації, в яких розглядаються 
різні аспекти стосовно менеджменту  судових ДНК-
досліджень. Цих рекомендацій мають дотримуватися 
відповідні судові лабораторії. 



Використання діагностичних 

панелей ДНК 

 За аналізом ENFSI, серед 43 

європейських країн система  CODIS

використовується у 22 країнах, свої 

діагностичні панельні системи 

використовують 12 країн, а для 9 країн, 

серед яких і Україна, дані відсутні

 В Україні використовують ДП «Applied 

Biosystems



Добір локусної панелі 

До Європейської  стандартної локусної панелі  

ДНК входять такі локуси (13), як:

D1S1656, D2S441, D3S1358, D8S1179,  

D10S1248, D12S391, D18S51, D21S11, 

D22S1045, FGA, TH01, vWA, Amelogenin, 



ВИМОГИ ДО ГЕНОТИПОСКОПІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

1.Нормативно-правова регламентація та її осучаснення відповідно 

до стану наукових досліджень 

2.Формування  міжлабораторної бази даних ДНК-аналізу

3. Інтеграція бази із закордонними базами

4. Можливість проведення повторних судово-медичних експертиз 

одних і тих самих зразків в інших лабораторіях

5. Дотримання інструктивних вимог  при аналітичній процедурі 

та оцінці результатів



Особливості щодо проведення ПЛР 

 Попередження контамінації

 Екстракція ДНК із ядромістких клітин

 Ефективна кількість ДНК з визначенням  її 

кількісного вмісту в об ´єкті

 Використання контролів ДНК 

 Правильна інтерпретація результатів



 докладний опис проведених 

досліджень, у тому числі методи, 

застосовані у дослідженні, отримані 

результати та їх експертна оцінка;

 обґрунтовані відповіді на кожне 

поставлене питання.

ЗМІСТ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА



Показники, які мають бути у Висновку експерта

 Кількість наявних на речовому доказі ядровмісних клітин

 Стан наявних ядровмістних клітин (норма, пікноз, рексіс)

 Кількість виділеної із об´єкта ДНК, яка використана для ПЛР

 Контролі для ПЛР 

 Частота алелів для локусів

 Формула підрахунку

 Якій кількості однакових осіб на відповідну кількість населення 

відповідає результат  





Під час розрахунків використовують частоти

алелів для всіх локусів



Можливості діагностичної панелі



Вірогідність виключення батьківства



Приклад 1



Приклад 2 



Приклад 3



Розрахунок випадкового збігу ознак 

 Проводять для  кожного локусу за відповідними 

формулами.

 Наприклад, Локус К = 0.063; Локус Д = 0,0132

 Розраховують кумулятивний показник для всіх локусів

 шляхом перемноження (0,063 х 0.00325 = 0.00008316

 або 8 х 10ˉ5.

 Це означає, що виявлене поєднання генетичних ознак

 зустрічається у 8 різних людей із 100 000 населення.

 Такий показник має бути у Висновку експерта 






