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Det går inte att visa bilden.

DNA-analyser: 
Kriminalteknisk analys och 

faderskapsanalys



Vid kriminaltekniska analyser och 
faderskapsanalyser analyseras ”skräp-DNA”

Gen Gen GenSkräp-DNAGen

ü ”Skräp-DNA”: I vårt DNA finns områden som inte kodar för gener. Dessa områden kallas lite missvisande för 
”skräp-DNA”. Även de introner som förekommer mellan exonerna i generna brukar kallas för ”skräp-DNA”. Skräp-
DNA utgörs ofta av korta repetitiva DNA-sekvenser av DNA. 

ü ”Skräp-DNA” är inte bara ”skräp”: 
o I ”skräp-DNAt” finns s.k. ”regulatorer”, vilket är sekvenser som kan öka eller minska aktiviteten hos olika 

gener. En mängd olika transkriptionsfaktorer binder till dessa regulatorer. 
o Vissa områden i ”skräp-DNA” transkriberas faktiskt till RNA-molekyler. Dessa RNA-molekyler resulterar inte i 

proteiner men påverkar i stället genuttrycket på olika sätt (man vet idag ganska lite om hur detta fungerar). 
o Introner räknas också som ”skräp-DNA”. Intronerna är sekvenser som sitter inne i generna men som klipps 

bort när mRNA ska bildas. Man tror dock att intronerna kan ha viktiga reglerande funktioner. 

Skräp-DNA



I ”skräp-DNA” är det s.k. STR-markörer som 
analyseras

AATG

ü STR-markörer: STR-markörer (short tandem repeat), kallas även för mikrosatelliter, består av korta DNA-
sekvenser som upprepas ett visst antal gånger. Antalet upprepningar och därmed längden av en specifik STR-
markör skiljer sig ofta mellan olika personer. 

ü Minst 10 STR-markörer analyseras: Man analyserar dock minst tio STR-markörer när man ska göra en DNA-
analys. Om man bara analyserar en STR-markör finns det en risk att längden av denna markör är exakt lika för 
två personer. Däremot är sannolikheten att två personer har exakt lika lång längd av tio olika STR-markörer 
väldigt liten. 
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9 upprepningar 
av samma 
sekvens = lång 
STR-markör

Enbart 6 
upprepningar av 
samma sekvens = 
kort STR-markör 

Person 2:

En specifik STR-markör analyseras hos två olika personer



Varför analyseras STR-markörer och inte 
gener vid dessa analyser?

ü Vanliga gener skiljer sig oftast inte särskilt mycket mellan olika personer, varken när det gäller själva DNA-
sekvensen (ordningen av nukleotider) eller totala längden av generna (antalet nukleotider). 

ü STR-markörerna skiljer sig dock betydligt oftare mellan olika personer (antalet upprepningar och därmed 
längden av dessa) och därför är dessa lämpliga att använda vid jämförande DNA-analyser. 

ü Gener används däremot vid analys av genetiska sjukdomar.



STR-markörerna ärver vi av våra föräldrar, 
precis som våra gener

STR-markör 1: STR-markör 2: STR-markör 3:

Mamma Mamma MammaPappa Pappa Pappa

ü Alla STR-markörer som man själv har, har man ärvt från sina föräldrar.

ü Två upplagor: Varje specifik STR-markör finns i två upplagor. Den ena sitter på ”mammakromosomen” och den 
andra på ”pappakromosomen”. Längden på dessa kan antingen vara densamma eller skilja sig åt. Den markör 
man har ärvt av sin pappa kan t.ex. vara kortare än den man har ärvt från sin mamma. 

ü Viktigt att förstå!: De varianter av STR-markörer man inte har ärvt av sin mamma måste man ha ärvt från sin 
pappa. 



Tillvägagångssättet vid kriminalteknisk analys 
och faderskapsanalys

Steg 1: 
Samla in DNA

Steg 2: 
Extrahera DNA

Steg 4: 
Kopiera STR-

markörer med 
PCR

Steg 3: 
Separera STR-
markörerna 

med gel-
elektrofores 

och färga dessa

Steg 5: 
Belys 

elektrofores-
gelen under 
UV-ljus och 
analysera 
resultatet



Kriminalteknisk analys: 
Alla STR-markörer måste överensstämma

DNA från brottsplatsen: 

STR

Offret: Misstänkt 1: Misstänkt 2: 

STRSTRSTRSTRSTRSTRSTR STRSTRSTRSTR STRSTRSTRSTR
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Faderskapsanalys: De STR-markörer som ej 
finns hos mamman måste finnas hos pappan 

Mamman: 

STR

Barnet: ”Pappakandidat” 1: ”Pappakandidat” 2: 

STRSTRSTRSTRSTRSTRSTR STRSTRSTRSTR STRSTRSTRSTR
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Faderskapsanalys: De STR-markörer som ej 
finns hos mamman måste finnas hos pappan 



Analys av 10 STR-markörer med 
gelelektrofores ger sällan 10 band i gelen

ü Om vi analyserar 10 STR-markörer med gelelektrofores så kan det ge upphov till mellan 1 och 20 band i gelen. 

ü Varje markör finns i två upplagor (ett par), precis som våra gener som också förekommer i två upplagor. Den 
ena sitter på kromosomen vi ärver från vår mamma och den andra sitter på kromosomen vi ärver från vår 
pappa. 

ü Om alla STR-markörer har olika längd så kan vi maximalt få 20 band i gelen om vi analyserar 10 st STR-
markörer.

ü Om flera markörer har samma längd (oavsett om de tillhör samma par eller inte) så syns dessa som enbart ett 
band i gelen.

ü Om alla 20 markörer är lika långa så hamnar dock alla på samma plats i gelen, vilket innebär endast 1 band i 
gelen.



Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: 

http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner


