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Abstract  

The goal with this study is to describe possible methods for DNA analysis for individual 

identification. DNA analysis is the most used and safe method, and sometimes the only possible 

method, for human identification. Most of the DNA samples come from skeletons, hair or 

blood. There are some different methods but the most used are analysis of STR (short tandem 

repeat) or mtDNA (mitochondrial DNA). STR or so called microsatellites are short tandem 

repeat whose can be found spread all over human genome. MtDNA exists in mitocondria and 

is inherited only from the mother. The DNA samples from older human skeletons demand 

attention in order to avoid contamination with exogenous DNA. The ability to analyse DNA 

traces from an old bone with PCR based methods gives possibility to identify unknown 

skeletons by comparing DNA with closer relatives. 
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Sammanfattning  

Syftet med den föreliggande studien är att beskriva lämpliga metoder som kan användas för 

DNA-analys för identifiering av individen. DNA-analys är en mycket användbar och säker 

metod och ibland den enda möjliga metoden för identifiering av en människa. DNA-prover 

kommer från bland annat skelett, hår eller blod. Olika metoder kan tillämpas men de flesta 

inkluderar analys av antingen STR (short tandem repeat) eller mtDNA (mitochondrial DNA). 

STR eller kallade även mikrosatelliter är korta repeteringsenheter som kan hittas genom hela 

mänskliga genomet. MtDNA finns i mitokondrierna och ärvs endast från modern. En DNA-

analys av äldre skelettrester kräver försiktighetsåtgärder för att undvika kontaminering av 

exogent DNA. Förmågan att analysera spårmängder av DNA isolerat från gamla benprover med 

PCR-baserade metoder, ger möjlighet att identifiera okända skelettrester genom att jämföra med 

DNA prover från förmodade släktingar.  

 

Nyckelord: DNA, mitokondrie-DNA, mikrosatelliter, gen, HV1, HV2, D-loop, PCR, STR 
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Ordlista  
 

ddNTP  Dideoxynucleoside triphosphate  

DNA  Deoxyribonucleic acid 

dNTP   Deoxynucleoside triphosphate  

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid 

HLA  Human leukocyte antigen 

HVI  Hypervariable region I   

HVII  Hypervariable region II 

LINE  Long interspersed nuclear element 

LTR  Long terminal repeat  

MtDNA  mitochondrial DNA   

PCR  Polymerase chain reaction 

SINE  Short interspersed nuclear elements 

STR   Short tandem repeat 

VNTR  Variable Number Tandem Repeats 
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1. Inledning  

DNA är en förkortning av deoxyribonucleic acid. Det är en molekyl som utgör arvsmassan hos 

bland annat oss människor och den finns i alla cellkärnor. Den största delen av arvsmassan finns 

i cellkärnan i form av kromosomer. Därför kallas detta för kärnbundet DNA. Hälften av 

cellkärnans DNA ärver vi från modern och hälften från fadern. Utanför cellkärnan finns 

mitokondrierna vilka har en egen liten mängd av DNA som kalla mitokondrie-DNA (mtDNA). 

Varje människas uppsättning av DNA är unik med undantag för enäggstvillingar. Arvsmassan 

är konstant genom hela livet och är lika i alla typer av cellkärnor. Det innebär att en individ har 

samma DNA-profil oberoende av om det är blod, sperma, saliv, hår eller vävnad (Delhag, 

2006). 

 

1.1. Syfte   

Uppsatsens syfte är att beskriva lämpliga metoder för DNA-analys som kan användas för 

identifikation av mänskliga skelettdelar. 

 

1.2. Avgränsningar  

I uppsatsen kommer jag att begränsa mig till att beskriva nutida metoder för analys av DNA. 

Uppsatsen utgår enbart från mänsklig DNA och baseras på analys som används för 

identifikation av krigs- eller katastrofoffer där andra metoder inte är lämpliga på grund av låg 

säkerhet. Jag kommer inte att beskriva DNA:s historia och funktion i detalj. 

 

1.3. Metod 

I uppsatsen har jag enbart gjort en litteraturstudie, det vill säga teoretisk analys. I uppsatsen har 

jag använt många olika källor som böcker, artiklar, databaser, rapporter och internet som är 

förknippade med ämnet. Databaser från vilka är informationer hämtat är Google Scholar, Web 

of Science och Science Direct med följande sökord: DNA, STR, mtDNA, PCR, DNA 

sequencing, DNA extraction. 
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2. Bakgrund  
 

2.1. DNA-molekylens struktur 

Cellens genetiska information är lagrad i cellkärnan i form av DNA men även utanför 

cellkärnan i mitokondrierna i form av mtDNA. DNA är en mycket lång trådliknande 

makromolekyl som består av ett stort antal deoxyribonukleotider. Var och en av dessa 

deoxynukleotider består av en bas, ett socker (deoxyribos) och en fosfatgrupp. Varje nukleotid 

är länkad genom en fosfatgrupp till en annan. Purinbaserna är adenin (A) och guanin (G) medan 

pyrimidinbaserna är tymin (T) och cytosin (C). DNAs struktur innehåller två komplementära 

nukleotidkedjor vridna rund varandra i en högervridande dubbelhelix. De två kedjorna är 

bundna till varandra genom vätebindningar mellan baser på det sätt att adenin alltid är parad 

med tymin och guanin med cytosin. Det är enbart dessa parningar som är möjliga.  

DNA-molekyler är väldigt långa, vilket behövs för att få plats med all information om alla de 

proteiner som cellen behöver. Hos en människa är det totala DNA-genomet cirka 1 meter långt 

och består av 3 miljarder baspar. Alla celler i kroppen, med undantag för könsceller, innehåller 

samma uppsättning av gener. Genotypen är alltså identisk för alla kroppens celler hos enskilda 

individen. Skillnaden mellan två gener ligger i ordningen (sekvensen) och antalet av de fyra 

nukleotiderna (Erlanson-Albertsson & Gullberg, 2007). 

Gener är regioner av DNA som kodar och reglerar proteinsyntesen, även om detta enbart är en 

liten del av hela genomet. En betydande större del av det mänskliga genomet består av icke 

kodande (extragenisk) DNA. Det är regioner av DNA utan någon specifik funktion i 

proteinproduktion och som innehåller regioner som egentligen inte innehåller kända 

gensekvenser. Runt 50 % av extragenisk DNA består av så kallade repetitiva DNA, vilket 

används i kriminalteknisk DNA-analys. Repetitivt DNA är ytterligare uppdelat i 

tandemupprepningar (inklusive satellit DNA, mikrosatelliter och minisatelliter) och insprängda 

upprepningar som exempel SINE1, LINE2, LTR3 och transposon (en rörlig DNA-sekvens). 

Tandemupprepnings-DNA och variationer mellan dem (polymorfismer) är fokus för många 

DNA profileringstekniker. Det är antalet och placeringen av dessa polymorfismer som är 

                                                           
1 Short interspersed nuclear element 
2 Long interspersed nuclear element 
3 Long terminal repeat 
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avgörande för att varje individ har unik DNA-profil. Användningen av DNA-analys inom 

kriminalteknik är baserad på en mängd olika tekniker som fokuserar på variationer i sekvenser. 

Olika sekvenser kan analyseras, bland annat minisatelliter eller kallade även VNTR4, 

mikrosatelliter (STR5) och mitokondrie DNA (mtDNA) (The Forensics Library). 

2. 2. DNA polymorfismer 

Det mänskliga, eller humana genomet består av 3 miljarder baspar och omkring 20 000 - 23 000 

proteinkodande gener (Edlund, 2010). Alla mänskliga gener är kodade i cirka 10 % av det 

humana genomet. Den större delen, ca 90 % av det humana genomet representerar ”icke 

kodande” delar eftersom de inte innehåller genetisk information som är direkt relevant för 

proteinsyntesen. Genetisk variation är ganska begränsad i kodande DNA med undantag för 

HLA6-regionen. Detta är resultatet av det faktum att uttryckta gener har utsatts för 

selektionstryck under utvecklingen för att behålla sina specifika funktioner. Den icke kodande 

delen av genomet styrs huvudsakligen inte av selektionstryck och således behålls mutationer i 

dessa regioner vanligtvis och överförs till avkomna, vilket leder till en enorm ökning av 

genetisk variation.  Därför är dessa regioner mycket lämpliga för analys, de är mycket 

informativa och inte användbara för något annat utom för identifieringsändamål. En viktig del 

av det icke kodande DNA består av repetitiva sekvenser. Tandemrepetitiva sekvenser finns i 

satellit-DNA, men regioner som är mycket kortare än satellit-DNA är mycket mer intressanta. 

Dessa regioner kan klassificeras i minisatelliter och mikrosatelliter eller STR. Minisatelliter, 

kända som VNTR loci, består av sekvensmotiv som sträcker sig från omkring 15 till 50 bp i 

längd, upprepade för en total längd av 500 bp till 20 Kbp. Mikrosatelliter är mycket kortare.  

Upprepningsenheten varierar mellan 2 och 6 bp för en total längd mellan 50 och 500 bp. 

Minisatelliter är vanligare i subtelomera regioner (regioner närmast telomeren) medan 

mikrosatelliter är allmänt förekommande i det humana genomet. Den genetiska variationen 

mellan individer i dessa minisatelliter och mikrosatelliter baseras huvudsakligen på antalet 

tandem-ordnade repetitionselement, men det är också baserat på skillnader i DNA sekvensen, 

eftersom upprepningarna kan ha små skillnader i sekvensen (Carracedo & Sanchez-Diz, 2005). 

 

                                                           
4 Variable number tandem repeats 
5 Short tandem repeat 
6 Human leukocyte antigen 
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2.3. Mikrosatelliter/STR 

Mikrosatelliter eller så kallade STR (Short Tandem Repeats) är korta sträckor av DNA som 

innehåller repetitionsenheter med mellan 2 och 6 nukleotider i längd och som upprepas ungefär 

från 5 till 20 gånger. Även om det mänskliga genomet innehåller tusentals STR-markörer har 

endast en liten kärngrupp av loci valts ut för användning i rättsmedicinsk DNA och mänsklig 

identitetstestning (Butler, 2007). Vid STR-analys i USA används 13 loci som är mycket 

polymorfa och som finns i icke-kodande regioner, medan i Sverige och andra europeiska länder 

analyseras 10 loci (Edlund, 2010).  Användning av multipla loci möjliggör en hög 

diskrimineringsförmåga i ett enda test utan att använda mycket DNA (t.ex. 1 ng eller mindre av 

utgångsmaterialet). Det som är viktigt är att inte alla STR är optimala för rättsmedicinska 

analys. Optimala STR loci bör vara mycket polymorfa, de skulle inte koda några proteiner och 

inte vara direkt ansvariga för fysiska egenskaper som hårfärg, ögonfärg eller genetiska 

sjukdomar (Butler, 2007 & Edlund, 2010). 

Polymorfa STR-sekvenser finns i både genetiska och extragenetiska regioner av det mänskliga 

genomet. De i genetiska regionerna är närvarande endast i intron (icke-kodande del av en gen) 

och flankerande sekvenser. Förutom deras lämplighet för kartläggning och kopplingsanalys, 

ger STR en källa till mycket informativa loci vid identifiering av individer. DNA profilering 

baserad på PCR7-amplifiering av STR loci har fördelen av att vara känsligare än konventionella 

tekniker. På grund av deras små allelstorlekar (mindre än 300 bp), är STR-system mer sannolikt 

att lyckas med gamla eller dåligt lagrade prover som innehåller nedbrutna DNA (Kimpton et 

al., 1993). 

 

2.4. Mitokondrie DNA 

Mitokondrie-DNA (mtDNA) är en cirkulär dubbelsträngad molekyl som sekvenserades först 

1981 av Anderson et al. De flesta humana celler innehåller hundratals mitokondrier och 

tusentals kopior av mitokondriellt DNA. (Doosti, 2011). 

Mitokondrie-DNA representerar den lilla fraktionen av vårt genom som inte finns i cellens 

kärna, men som ingår i de energiproducerande mitokondrierna. Molekylerna har en längd på 

16569 baspar som kodar proteiner som krävs för oxidativ fosforylering. Särdrag hos mtDNA 

inkluderar maternell nedärvning, brist på rekombination, högt kopieantal och en högre 

                                                           
7 Polymeras chain reaction 
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mutationshastighet, jämfört med kärn-DNA (Oven & Kayser, 2008). Den höga 

mutationshastigheten kan förklaras av frånvaron av skyddande histon och bristen på ett effektivt 

DNA-reparationssystem. Högt kopieantal resulterar i en ökad känslighet för detektion även om 

endast extremt små mängder av DNA eller höggradigt nedbrutet DNA är tillgängligt (Bender 

et al., 2000). 

MtDNA är uppbyggt på samma sätt som kärn-DNA, med de fyra baserna: A, T, C och G. Den 

är däremot mycket kortare i längd och har mycket lägre variation mellan individer (Delhag, 

2006).  I den icke-kodande delen av mtDNA finns en region kallad D-loop (displacement loop). 

I denna finns två små regioner som kallas hypervariabla regioner I och II (HVI och HVII). 

Mutationshastigheter i HVI och HVII är i genomsnitt särskilt höga och det finns bevis som visar 

att hastigheten varierar också inom regionerna. MtDNA-analys fokuserar huvudsakligen på de 

två regionerna (Doosti, 2011). 

 

2.5. PCR (Polymerase chain reaction) 

PCR är en ganska enkel teknik; den går ut på att en kort del av en DNA-molekyl, en enda gen 

kopieras många gånger av enzymet DNA-polymeras. PCR resulterar i selektiv amplifiering av 

en vald region av en DNA molekyl. Vilken region som helst av en DNA-molekyl kan väljas, så 

länge sekvenser vid gränserna i regionen är kända. Gränssekvenserna måste vara kända för att 

utföra en PCR, två korta oligonukleotider ska hybridisera till DNA molekylen, en till varje 

sträng i dubbelhelixen. Dessa oligonukleotider, som fungerar som primrars för DNA-

syntesreaktionerna, avgränsar regioner som kommer att amplifieras. Amplifiering utförs 

vanligen av DNA-polymeras I-enzymet från Thermus aquaticus. Denna organism lever i varma 

källor och många av dess enzymer, inklusive Taq-polymeras, är termostabila, vilket betyder att 

de är resistenta till denaturering genom värmebehandling, som är ett viktigt krav i PCR 

metoden. För att utföra ett PCR experiment, blandas mål-DNA med Taq-polymeras, två 

oligonukleotidprimrar och nukleotider. Mängden av mål-DNA kan vara mycket liten eftersom 

PCR är extremt känslig och kommer att fungera med bara en enda startmolekyl. Reaktionen 

startas genom upphettning av blandningen till 94⁰C. Vid denna temperatur är vätebindningarna 

som håller samman de dubbla ploynukleotidernas helix brutna på så sätt att mål-DNA 

denatureras till enkelsträngande molekyler. Temperaturen sänks sedan till 50-60⁰C, vilket 

resulterar i en del återkoppling av de enskilda strängarna i mål-DNA, men det tillåter också 

primrarna att fästa vid deras hybridiseringspositioner. DNA-syntes kan börja efter att 
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temperaturen höjts till 74⁰C, strax under det optimala för Taq-polymeras. I denna första etapp 

av PCR, syntetiseras en uppsättning av ”långa produkter” från varje sträng av mål-DNA. Dessa 

polynukleotider har identiska 5`-ändar men slumpmässiga 3`-ändar, den senare representerar 

positioner där DNA-syntes avslutas av en slump.  

Cykeln av denaturering, annealing (hybridisering) och DNA-syntesen upprepas nu. De långa 

produkterna denaturerar och de fyra resulterande strängarna kopieras under DNA syntessteg. 

Detta ger fyra dubbelsträngade molekyler, varav två är identiska till de långa produkterna från 

grundcykeln och två av dem är helt och hållet tillverkade av nytt DNA. Under den tredje cykeln 

ger de senare upphov till ”korta produkter” 5`- och 3`-ändarna av vilka är båda inställda av 

primrarnas hybridiseringspositioner. I efterföljande cykler ackumuleras korta produkter 

exponentiellt (fördubbling under varje cykel) tills en av komponenterna i reaktionen tar slut. 

Detta innebär att efter 30 cykler kommer det att finnas över 130 miljoner korta produkter som 

kommer ifrån varje startmolekyl. 

Vid slutet av en PCR analyseras ett prov av reaktionsblandningen vanligtvis genom 

agarosgelelektrofores eller med andra tekniker såsom DNA-sekvensering (Brown, 2010). 

 

2.6. Gelelektrofores av PCR produkter 

Resultaten av de flesta PCR-experimenten kontrolleras genom att man kör en del av den 

amplifierade reaktionsblandningen i en agarosgel. Ett band som representerar det amplifierade 

DNA:t kan vara synligt efter färgning eller om DNA-utbytet är lågt kan produkten detekteras 

med Southern-hybridisering (tekniken för detektering av specifika DNA-sekvenser). Om det 

förväntade bandet är frånvarande eller om ett ytterligare band är närvarande, innebär det att 

något har gått fel och experimentet måste upprepas. I vissa fall används agarosgelelektrofores 

inte bara för att bestämma om ett PCR experiment har fungerat, utan också för att få ytterligare 

information. Exempelvis kan närvaron av restriktionsställen i den amplifierade regionen hos 

mall-DNA bestämmas genom att behandla PCR produkten med restriktionsendonukleas innan 

man kör prov i agarosgelen. Alternativt kan den exakta storleken av PCR-produkten användas 

för att fastställa om mall-DNA innehåller en insertions- eller deletionsmutation i de 

amplifierade regionerna. Längdmutationer av denna typ utgör grunden för DNA profilering 

(Brown, 2010). 
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2.7. Sekvensering  

Metoden för att bestämma sekvensen av DNA kallas sekvensering. Metoden bygger på 

principen att DNA-fragment kan separeras så exakt efter storlek att man kan separera två DNA-

fragment med en enda bas som skiljer i storlek. Det vanligaste är att använda 

polyakrylamidgelelektrofores, där vandringshastigheten av DNA-fragmenten på gelen är 

omvänt proportionell till kedjornas längd. Sangers metod (se avsnitt 3.7.) är en av de mest 

använda metoder för sekvensering (Erlanson-Albertsson & Gullberg, 2007).  

 

3. DNA-analys från skelettdelar 

DNA-analys av benprover anses vara mycket svår på grund av många faktorer som påverkar 

framgång eller misslyckande resultat, såsom komposition och fuktighet hos jord, provets ålder, 

närvaro av mikroorganismer, pH och temperatur eller behandling efter uppgrävning (Vanek et 

al., 2009).  

Analys av STR har visat sig ovärderligt för identifieringar i massolyckor, flygkrascher, 

terroristattacker, naturkatastrofer, krig eller något annat fall där traditionella metoder för 

identifiering är otillräckliga. Ben är främsta källan av DNA när det gäller gamla prover eftersom 

de innehåller mycket mer DNA än mjukvävnad och är generellt sätt bättre bevarade. Tänder 

används också ibland på grund av det relativt ogenomträngliga yttre emaljskikt som skyddar 

DNA från nedbrytning och förorening. När det gäller ben, så är oftast tunga och täta ben 

(exempelvis lårben, skenben eller överarmsben) att föredra över tunna och spröda ben 

(exempelvis revben eller skalle). Anledningen till detta är att de tunna och spröda benen förlorat 

lipider och kollagen och har därför ökat i porositet. (Keyser-Tracqui & Ludes, 2005). 

En viktig skillnad mellan kärn- och mitokondriellt DNA ligger i mönstret av arv, det vill säga, 

mitokondrierna och därmed mtDNA kommer från ägget, med liten eller inget bidrag från 

fadern, medan kärn DNA är en kombination av DNA sekvenser från båda föräldrarna (Butler 

& Levin, 1998). STR-DNA analys ger ofta det starkaste beviset på identitet av högnedbrutna 

kvarlevor från människor (Davoren et al., 2007). Men i en situation där proverna är så kraftigt 

nedbrutna att STR analys inte är möjligt, då används sekvensanalys av hypervariabla regioner 

av mtDNA. Nackdelen är att mt DNAs HV1 och HV2 är korta sekvenserna som är inte lika 

effektiva för identifieringsändamål som fullständig 13 loci STR match (Butler, 2003). När kärn-

DNA är för skadat, nedbrutet eller under detektionsgränser för STR-baserad analys då använder 
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man mtDNA-analys (Templeton, 2013). Den är mer tillförlitlig än kärn-DNA för analys av 

gamla material utsatta för extrema miljöförhållanden. Många mitokondrier är närvarande i varje 

cell och en enda cell innehåller hundratals till tusentals kopior av mtDNA, vilket gör det lättare 

att återvinna och sekvensera än den enda kopian av kärn-DNA per cell. Dessutom gör det 

haploida mtDNAs natur det lättare med sekvensering än diploid kärn-DNA (Butler & Levin, 

1998). 

Arbetet med ben är i laboratoriet uppdelat i sex områden: fysisk rengöring, kemisk rengöring, 

slipning, DNA extraktion, PCR-optimering och PCR-amplifiering/fragmentanalys (Davoren et 

al., 2007). 

 

3.1. Faktorer som påverkar mängden av DNA 

Den levande kroppen visar naturliga försvarsmekanismer mot skador på DNA. Men så snart 

döden inträffar, aktiveras nedbrytning av kroppen via autolys av enzymer som är normalt 

närvarande i kroppen, men som frigörs efter döden och bryter ned DNA. Kroppen är också 

utsatt för attacker från mikroorganismer och fria nukleaser som bidrar till fragmentering av 

DNA. De kemiska processer som orsakar brott på DNA-strängarna accelereras av ogynnsamma 

miljöförhållanden. Miljöfaktorer som driver processen vidare är temperatur, fuktighet och pH-

värde (Lembring, 2013). Därför är det viktigt att ha information om grundläggande geokemiska 

egenskaper hos jorden. Låg temperatur har fördelaktig effekt på bevarandet av DNA i gamla 

prover. Konstant låg temperatur medför bra konservering av DNA. Om temperaturen är ständigt 

hög, åtminstone under dagtid, leder detta till en signifikant förlust av DNA.  Närvaro av humus 

kan leda till en lägre framgång i DNA amplifiering eftersom de har inhiberande effekter på den 

enzymatiska reaktionen under PCR. I allmänhet ger prover med större mängd av humus lägre 

grad av lyckade resultat inom amplifiering. Mängden DNA i mer fuktig miljö minskar något, 

men kvaliteten visar en dramatisk minskning. Denna information indikerar att hydrolytiska 

skador inte leder till en total förlust av DNA men inducerar modifikationer i DNAs struktur 

som leder till osäkra resultat i de flesta fall. Ytterligare kemiska reaktioner som påverkar DNA 

är oxidation och hydrolys. Oxidativ skada resulterar i förändring och förlust av baser. Förutom 

oxidation är hydrolytisk skada huvudsakligen ansvarig för DNAs sönderfall. Resultat är 

deaminering av baser, depurination och depyrimidation. Speciellt apurinska platser leder till 

klyvning av fosfatbindningar och därmed kortare strängar.  DNA bevaras bättre om provet eller 

jorden har neutralt eller något alkaliskt pH-värde (Burger et al., 1999). 
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3.2. Kontaminering   

Problemet med analys av DNA extraherat från ben som återvinns från massgravar eller 

masskatastrofer är antingen DNA-nedbrytning eller DNA-förorening (kontaminering). Olika 

metoder används för att förbättra identifiering av skelettrester. För att minimera risken för 

kontaminering används olika strategier. Ultraviolett (UV) bestrålning och behandling med 10 

% blekmedel används för att eliminera möjliga föroreningar från skåp och andra 

laboratorieytor. Alla reagenser, plastspetsar försedda med filter och rör steriliseras med 

autoklav och utsatts för UV-ljus före användning. Säkerhetsglasögon och 

engångslaboratorierockar och handskar är obligatorisk utrustning under extraktion och 

amplifiering. Kontroll av både extraktion- och PCR-reagens görs för att övervaka förekomsten 

av förorening. DNA-profiler för varje person från laboratoriet är tillgängliga för jämförelser 

(Alonso at. al, 2001). 

 

3.3. Behandling av ben prov 

Förberedelsen av de flesta benprover börjar med rengöring vilken inkluderar både fysisk och 

kemisk rengöring. Ett exempel på rengöringsmetod inkluderar flera steg. Första steget 

inkluderar provtagning och där används ett lämpligt fragment av lårbenet (minst 10 cm lång) 

eller hela lårbenet (Vanek et al., 2009). Utsidan av materialet, såsom fast vävnad och smuts, 

rengörs från ben med ett roterande slipverktyg.  Efter avspjälkning (avlägsnande) av materialets 

yta, avlägsnas ytterligare 2-3 mm av benet för att ta bort andra föroreningar. Det återstående 

benet placeras sedan i ett 50 ml rör och rengörs ytterligare genom inversion i 30 sekunder i 30 

ml destillerat vatten, inversion i 30 sekunder 10 % natriumhypoklorit (kommersiell blekmedel) 

och inversion i 30 sekunder i 96 % etanol. Efter kemisk rengöring torkas benen vid 50 ⁰ C i två 

timmar. De kemiskt rengjorda benen slipas i en sterilbänk till ett fint pulver (Davoren et al., 

2007). 

 

3.4. DNA extraktion från ben 

Metoden som används för DNA-extraktion spelar en nyckelroll i kvaliteten och kvantiteten av 

DNA som erhålls och har en stark effekt för amplifieringens framgång. Extraktionsmetoder 

som används för att erhålla DNA ska undvika överdrivna och aggressiva behandlingar, till 



13 
 

exempel höga temperaturer eller användning av starka rengöringsmedel, för att minska 

ytterligare nedbrytning av redan skadad och åldrad DNA. De bör vara tillförlitliga och effektiva 

för att återvinna DNA och avlägsna hämmare, men också vara giftfria, kostnadseffektiva, 

snabba och enkla (Zupanic, Pajnic, et.al., 2015).  Det är relativt specialiserade tekniker som 

krävs för extraktion av DNA från ben, speciellt när benen har blivit utsatta för negativa 

miljöförhållanden och DNA nedbryts och/eller förekommer i små mängder. De fysiska och 

kemiska hindren i benet som skyddar DNA från miljö och mikrobiellt nedbrytning hindrar 

också tillgången på reagens i extraktionsprocessen. En annan stor svårighet är koextraktion av 

hämmande föreningar till PCR, speciellt med skelettprover utsatta för jord eller andra 

miljöföroreningar. Många metoder har utvecklats för extraktion av DNA från skelettrester för 

analys av kärn- eller mitokondriell-DNA. De flesta av dem kräver betydande mängder av 

benmaterial, är tidskrävande och inkluderar inte automatisk rengöring. Två av de mest använda 

metoderna är: 

1. Organisk extraktionsmetod som använder fenol-kloroform 

2. Kiseldioxid-baserad metod (Davoren et al., 2007, Zupanic, Pajnic, et.al., 2015).  

Organisk extraktion innebär insättning av flera kemikalier. Den första är EDTA8 och proteinas 

K som tillsätts för att bryta upp cellmembranen och bryta ner proteiner. Därefter tillsätts en 

vattenhaltig fenol/kloroform blandning för att separera proteinerna från DNA. DNA är mer 

löslig i den delen av den organiska blandningen. Med centrifugering separeras de oönskade 

proteinerna och cellulära föroreningar bort från vattenfasen och dubbelsträngade DNA-

molekyler kan överföras rena för analys. 

Kiseldioxid extraktion fungerar på liknande sätt. Lysering av benpulvret utförs vanligtvis med 

användning av en EDTA/proteinas K buffert som bryter ner kollagen och hydroxyapatit och 

frigör DNA från provet.  Nukleinsyror absorberas av kiseldioxid på en bärare, såsom små 

glaspärlor, i närvaro av höga koncentrationer av kaotropa salter, som exempelvis 

guanidinhydroklorid, guanidinisotiocyanat, natriumjodid eller natriumperklorat. Dessa 

kaotropa salter bryter vätebindningar och gör därigenom denaturerade proteiner och 

nukleinsyror mer termodynamisk stabila än deras ursprungliga struktur. Under alkaliska 

förhållanden och bestämd saltkoncentration elueras DNA effektivt från kiseldioxiden (Butler, 

2011). 

                                                           
8 Ethylenediaminetetraacetic acid       



14 
 

Organisk extraktion med fenol-kloroform används ofta i rättsmedicinska laboratorier. Men både 

fenol och kloroform är farliga och behandling med dem ska alltid utföras i ett dragskåp. På 

grund av deras toxicitet är det mycket säkrare att använda andra effektiva metoder för rening 

av DNA. Organisk extraktion är tidskrävande, kräver en större mängd utgångsmaterial, 

involverar mycket manuellt pipettering och reagensberedning och är mer utsatt för förorening. 

Den idealiska metoden för rening och koncentration av DNA bör samtidigt maximera DNA 

utbyte och minimera samreningen av PCR-hämmare. Bindande till kiseldioxid i närvaro av 

kaotropa salter används ofta när rent DNA krävs eller när prover innehåller stora mängder av 

kemiska ämnen med dåligt förstådd kemisk natur men som är kända att hämma PCR (Zupanic, 

Pajnic, et.al., 2015). Därför är den kiseldioxidbindande extraktionsmetoden betydligt mer 

effektiv än fenol/kloroform-extraktion. Denna metod ger signifikant högre mängder av DNA 

med lägre hämningsnivåer än organiska metoden. Det har påvisats att fullständig 

demineraliserng av benpulver genom hög EDTA koncentration har en mycket fördelaktig effekt 

på DNA utbyte. Att demineralisering inte är fullständig, kan bero på en förekomst av stora 

mängder benpulver efter en kiseldioxid-extraktion. En annan möjlig anledning till en stor 

mängd av DNA kan vara att kiseldioxid-membranet är mer effektiv för utvinning av DNA än 

fasseparationsprocessen med den organiska extraktionsmetoden (Davoren et al., 2007). 

 

3.5. PCR villkor 

Även om PCR-experimentet är väldigt lätt att genomföra, måste det planeras noga om resultaten 

ska bli av något värde. Primrarnas sekvenser är kritiska för framgången av experiment, liksom 

de exakta temperaturerna som används i uppvärmnings- och kylstegen av reaktionscykeln. 

Primrarna är nyckel till framgång eller misslyckande av ett PCR experiment. Om primrarna är 

felaktigt utformade kommer experimentet att misslyckas, antingen eftersom ingen amplifiering 

sker eller eftersom ett felaktigt fragment eller mer än ett fragment amplifieras. Primrarnas längd 

spelar också en viktig roll. Om primrarna är för korta kan de hybridisera till icke-mål platser 

och ge oönskade amplifierings produkter.   

DNA-hybridisering är ett temperaturberoende fenomen. Om temperaturen är för hög sker ingen 

hybridisering. Istället kvarstår primrar och mallar dissocierade. Men om temperatur är för låg, 

är oönskade hybrider stabila, sådana där inte alla de rätta basparen har formats. Den ideala 

hybridiseringstemperaturen måste vara tillräckligt låg för att möjliggöra hybridisering mellan 
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primer och mall, men tillräckligt hög för att förhindra felaktiga hybrider från att bildas (Brown, 

2010). 

 

3.6. STR separation 

När STR har amplifierats, kommer PCR-produkter separeras med kapillärelektrofores (CE).  

CE har blivit allmänt förekommande i rättsmedicinska laboratorier på grund av dess fördelar 

med fullt automatiserad funktion från provinjektion till detektion, samtidigt med multipla 

analyser av prov och användning av låg provmängd. STR-amplikonerna injiceras 

elektrokinetiskt in i kapillärrör och separeras med en enkelbasupplösning i en 

polyakrylamidgelmatris. De separerade STR-allelamplikonerna detekteras med en 

laserinducerad fluorescensdetektionsmetod. Kommersiellt tillgängliga STR-typningskit 

inbegriper användning av fluorescerande färgämnesmärkta PCR-primrar som införlivas i den 

amplifierade målregionen av DNA. Fluorescensbaserad detektering är ledande metod i 

rättsmedicinsk DNA-analys på grund av dess förmåga att för analysera flera färger för PCR 

produkter, hög känslighets-detektering och enkel kvantifiering (Kim et al., 2015). 

 

3.7. Sanger sekvensering av mtDNA 

Hypervariabla regionerna (HVI och HVII) av mitokondrielt genom kan sekvenseras med 

Sanger-sekvensering, även kallad dideoxi-metoden. Syftet med denna metod är att bestämma 

nukleotidernas ordning i en DNA sekvens. Komponenterna av reaktionen är en DNA primer, 

ett DNA-polymeras, deoxinukleotid trifosfater (dNTP) och dideoxynukleotidtrifosfater 

(ddNTP). Eftersom ddNTP saknar en hydroxylgrupp som den behöver för bindning med nästa 

nukleotid, resulterar detta i terminering av DNA-strängsförlängningen, när en ddNTP läggs till. 

Vid slutet av reaktionen finns det flera DNA fragment av olika längder som kan separeras med 

kapillärelektrofores. De olika ddNTP är märkta med olika fluorescerande färgämnen och som 

skiljer sig i längd, vilket visar basordning av DNA sekvensen (Lembring, 2013). 
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4. Diskussion 

Idag finns det flera olika metoder för DNA-analys men resultatet av arbetet visar de två mest 

använda metoderna: 

1. Analys av mikrosatelliter eller STR 

2. Analys av mtDNA. 

Gamla mänskliga kvarlevor, ben och tänder, är ofta de enda och de bästa källorna till DNA för 

STR- eller mtDNA-analys. STR-analys ger oftast det starkaste och säkraste resultaten på grund 

av STRs stora variation (Davoren, 2007). I fall då provet är degraderat så mycket att STR-

analys misslyckas eller det inte är möjligt kan analys av mtDNA vara ett alternativ. Den 

viktigaste fördelen av mtDNA är möjligheten att analysera även betydligt nedbrutna prover. 

MtDNA finns tillgängligt i ett högt kopieantal i celler och är mer benägna att överleva under 

långa perioder, jämfört med kärn-DNA (Carracedo & Sanchez-Diz, 2005 ). Dessutom krävs 

endast en liten provstorlek. Användning av mtDNA har emellertid vissa nackdelar. Eftersom 

mtDNA endast ärvs från modern, kan detta inte utgöra en fullständig DNA-profil av individen, 

vilket innebär att denna metod endast är användbar om DNA-profilerna för moderns släktingar 

är tillgängliga, såsom en individs mor eller biologiska syskon. På grund av detta är mtDNA 

signifikant mindre användbar än exempelvis STR (the Forensics Library). En annan nackdel 

med att analysera endast mtDNA är att de korta sekvenserna från enbart ett locus är mycket 

mindre kraftfulla för identifieringsändamål jämfört med en hel multi-locus STR-profil.  

Innan själva analysen är ett viktigt steg val av provmaterialet. Om människors kvarlevor är 

höggradligt nedbrutna, fungerar skelettelement som en bra källa för DNA jämfört med 

mjukvävnad. Detta är på grund av mindre kraftig grad av nedbrytning som förklaras med 

fysiska barriären mot bakterier och svampar som det hårda vävnaderna har. Dessutom erbjuder 

den kemiska sammansättningen av ben, som innehåller höga halter av hydroxyapatit/apatit, ett 

visst skydd mot enzymatisk nedbrytning. Alla skelettelement är inte lika lämpliga för DNA-

utbyte (Goodwin, 2017). DNA extraheras huvudsakligen från längre ben, som exempelvis 

lårben eller skenben, eftersom de är mindre porösa och mer intakta jämfört med revben och 

ryggkotsben. Mer kompakta ben innehåller mer benceller (osteocyter) som bättre skyddar 

DNA. När det är möjligt bör långa ben därför vara förstahandsval för provtagning av material, 

eftersom de påverkas mindre av negativa miljöfaktorer (Lembring, 2013). 
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Sannolikheten för framgångsrik DNA-analys från ben är i stor utsträckning beroende av 

mängden av erhållen DNA, närvaron av amplifieringsinhibitorer och nivån av DNA-

nedbrytning, vilket kan ha stor inverkan på DNA-profilering. Nedbrytning av DNA börjar 

omedelbart efter döden. DNA fragmenteras av intracellulära nukleaser, vilket är en av de 

anledningar till varför långa PCR-amplikoner är svåra att amplifiera i nedbrutna material som 

vanligen hittas vid brottsplatser. Den omgivande miljön påverkar även graden av nedbrytning 

av DNA molekylerna. Värme, fuktighet, mikroorganismer och humus (det vill säga större 

organiska komponenter i jorden, producerad genom nedbrytning av döda organiska ämnen) 

bidrar till nedbrytning av DNA (Edlund, 2010). Äldre prover har visat sig mycket känsliga för 

föroreningar och därför är behandling för att minska mängden av kontaminering ett viktigt steg 

i förberedelse av äldre DNA-prover. Flera metoder används för att avlägsna föroreningar från 

ben, som exempelvis UV-strålning, borttagning av benytan eller tvätt med etanol och 

blekmedel. Det har visat sig att natriumhypoklorit (blekmedel) är en effektiv 

dekontamineringsmetod, men också att natriumhypoklorit i sig kan minska mängden av 

autentiskt gammalt DNA. DNA-profilering av personalen som hanterar proverna kan också 

registreras för att utesluta kontaminering från personal. Som regel används skyddande kläder, 

ansiktsmasker, hårnät och engångshandskar. Laboratorieytorna rengörs noggrant och plast, 

reagens och ytor UV-strålas för att minimera införandet av föroreningar (Lembring, 2013).  

Metoder som används för DNA-extraktion från ben har en viktig roll för kvalitet och kvantitet 

av DNA. Om postmortem-intervallet har varit kort kommer de flesta extraktionsmetoder att ge 

en hög utvinning av DNA. Men om skelettet är åldrat eller har varit utsatt för extrema 

miljöförhållanden, kan låga utbyten av DNA förväntas och man ska välja extraktionsmetoden 

med större omsorg.  Förutom att återvinna maximal mängd av DNA, måste extraktionen också 

ta bort kemikalier som kan ha kommit in i skelettet efter döden. I sammanhang där 

skelettelementen har återhämtats från jorden, speciellt om jorden är rik på organiska material, 

kan kemikalier komma in i hårda vävnader och extraheras med DNA. Om extraktionsmetoden 

inte tar bort dessa kemikalier kan DNA-profileringen hämmas (Goodwin, 2017). Organisk eller 

fenol/kloroform och kiseldioxid-baserad extraktionsmetod är två vanligt förekommande 

extraktionsmetoder i DNA-analys. Fenol/kloroformmetoden används ganska mycket men den 

är tidskrävande och har andra nackdelar såsom toxicitet och komplicerat hanteringsförfarande. 

En annan nackdel är att det inte går att ta bort potentiella PCR-hämmare effektivt medan 

kiseldioxid-baserade metoden avlägsnar kraftfullt PCR-hämmare. Dessutom producerar 

kiseldioxid-extraktionsmetoden högre DNA-utbyte (Lee et. al., 2010). Mängden av DNA 
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extraherat med kiseldioxidmetoden är i genomsnitt 1,94 ng DNA per gram av benpulver medan 

organiska metoden ger i genomsnitt 0,68 ng DNA per gram av benpulver. Trots alla detta 

svårigheter, visades att även väldigt små mängder av degraderat DNA ger lyckande resultat i 

mer än 90 % av gamla skelettprover. Hur viktigt är DNA-analys visar uppgifter från sista kriget 

i Bosnien och Hercegovina. Av ca 25 000 upphittade människor, ca 33 % identifierades med 

klassiska metoder. ICMP (International Commission on Missing Persons) har från år 2001 gjort 

mer än 15 000 DNA-analys av benprover och på det sätt identifierat ungefär 60 % människor, 

medan ca 3000 benprover fortfarande väntar på analys (Icmp). 

Som slutsats är framgångsrikt resultat av DNA-analys beroende av några faktorer: 

1. Typen av skelett som blir analyserad 

2. DNAs nedbrytningsnivå 

3. Val av DNAs extraktionsmetod. 

 

4.1. Avslutande diskussion 

Efter en händelse som resulterar i förlust av mänskliga liv, finns det humanitära och juridiska 

skyldigheter för korrekt identifiering av all berörda personer. DNA-baserad analys är oftast en 

viktig del av en försvunnen persons identifiering. DNA-metoder har stor betydelse för 

uppklarande av brott. Det finns många brottsfall som man lyckades lösa med hjälp av DNA-

analys. Det är också viktigt att samhället vet sanningen om vad som ligger bakom olika 

händelser som resulterade i förlust av människors liv. Avslutningsvis, är det viktigt att visa 

respekt både för den avlidne och dennes anhöriga genom att återlämna kroppen tillbaka till 

familjen. Varje människa har rätt till sin identitet och till ett skäligt och respektfullt avslut av 

livet. 

 

4. 2. Framtida forskning 

Framgångsrik forskning är en viktig nyckel till framtiden enligt vetenskaplig strävan. Nya 

tekniker introduceras och valideras för att utöka laboratoriernas kapacitet och att få bra DNA-

resultat med förbättrad känslighet och informativitet. Stora framsteg inom genetisk analys av 

skelettrester har gjorts under den senaste tiden, men trots detta är det begränsade utbytet av 

DNA en utmaning för DNA-analys av skelettrester från dåligt bevarade prover. Förbättrat 

DNA-utbyte genom förbättrad provtagning och extraktion skulle kunna möjliggöra ytterligare 
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framsteg. Effektiva databaser och ytterligare STR-kit som innehåller nya loci kan möjliggöra 

snabbare identifiering. DNA-analys då mycket nära släktningar saknas är ett viktigt steg i 

framtida analys. 
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