ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
1. Какво означава ДНК?
ДНК е съкращение на дезоксирибонуклеиновата киселина, която е носител
на наследствената информация при човека (и не само при него). ДНК се
намира в ядрото на клетката, като всяка клетка на един човек съдържа една
и съща ДНК (изключение са половите клетки, които съдържат половината
ДНК спрямо останалите клетки).
2. Какво е митохондриална ДНК (мтДНК, mtDNA)?
Представлява дезоксирибонуклеинова киселина намираща се в
специфични органели в клетката, наречени митохондрии. Тя е различна от
ядрената ДНК и се унаследява само по майчина линия. За целите на
човешката идентификация се използва малък участък от нея, наречен
хипервариабилен регион.
3. Какво означава термина секвениране?
ДНК е изградена от структурни единици, наречени нуклеотиди, подредени
по специфичен начин по нейната дължина. Секвенирането е вид техника,
която позволява да се определи специфичното подреждане на
нуклеотидите по дължината на ДНК.
4. Какво се разбира под ДНК профилиране/ДНК профил?
Система от молекулярно-биологични техники, даващи възможност да
бъдат изследвани специфични полиморфни участъци (локуси) от ДНК,
които показват различия при отделните хора. Съвкупността от изследвани
локуси, с определени специфичности за един човек определя неговият
ДНК профил. ДНК профилът се изразява с буквено-цифров код, който е
унифициран в световен мащаб и позволява конкретен ДНК профил да бъде
обменян, сравняван или интерпретиран от специалисти навсякъде по света.
5. Какво означава PCR?
Съкращение от Polymerase Chain Reaction – полимеразна верижна реакция.
PCR е молекулярно-биологична техника, при която специфично се
определят и синтезират конкретни участъци от ДНК. Техниката е много
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чувствителна и позволява да се получи ДНК профил от много малко
количество изходен биологичен материал.
6. Може ли ДНК профилът на един човек да се използва за
извличане на допълнителна информация за него?
Използваните ДНК маркери за целите на човешка идентификация
(включително за определяне на бащинство) се намират в некодиращи
области от ДНК и не могат да се използват за получаване на допълнителна
информация – например прекарани или текущи заболявания,
предразположеност към болести, пристрастеност към алкохол и/или
наркотици, психично характеризиране и др.
7. От какви биологични материали може да се определи ДНК
профил?
Всякакъв биологичен материал съдържащ ядрени клетки. При човека
единствено еритроцитите (червените кръвни клетки) не съдържат ядро и
самостоятелно не са годни за определяне на ДНК профил.
8. Могат ли за определяне на ДНК профил да се използват
предмети, съдържащи биологичен материал от човек?
Могат да се използват най-различни предмети от бита – самобръсначка,
четка за зъби, използвана чаша, вилица, лъжица, носна кърпичка и др.
Също така могат да се използват угарки от цигари, употребявани дъвки,
биберони, отскубнати косми по гребен и др.
9. Колко стабилна е ДНК молекулата във времето и колко стар
може да бъде материалът за изследване?
ДНК е доста стабилна молекула в живата клетка. При смърт на клетката
(естествено отмиране и/или отделянето й от организма) започват
дегенеративни процеси, изразяващи се в постепенно накъсване на ДНК с
течение на времето. Дегенеративните процеси могат да се засилят или
намалят в зависимост от вида на биологичния материал и околните
условия – влага, температура, излагане на слънчева светлина и др.
Принципно – по-високата температура и влага способстват за по-бързо
протичане на дегенеративните процеси и обратно. Поради тази причина
колкото по-свеж е материалът за изследване, толкова по-голяма е
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вероятността да се получи резултат (ДНК профил). Успешен резултат се
получава и от биологични материали на десетки и стотици години, тъй
като използваните ДНК маркери обхващат много къси по дължина
участъци от молекулата, което ги прави по-трудно уязвими от накъсването
на ДНК.
10.Колко време след раждането на бебето може да се проведе ДНК
тест за определяне на бащинство?
Няма никави ограничения, тъй като ДНК анализа не се влияе от възрастта
на човека. Тестът за бащинство може да бъде проведен и преди раждането
на бебето, но в този случай са необходими инвазивни процедури, които
следва да бъдат извършени от медицински лица.
11.Може ли ДНК тест за бащинство да бъде проведен в отсъствие на
майката?
Напълно възможно е да се посочи или отхвърли бащинство без да се
изследва майката, но в този случай при посочване на бащинство крайната
оценка ще бъде по-ниска в сравнение ако бъде изследвана и тя.
12.Как се изчислява вероятността за бащинство?
Моля, прочетете „Принцип на метода” в раздела „Услуги” – „Човешка
ДНК идентификация” на сайта.
13.Какви проби се изземват за ДНК тест за бащинство?
В Проген ООД пробите се изземват с тампон от устната кухина.
Процедурата е изключително лесна и неинвазивна – специално стерилно
тампонче се отърква няколко пъти от вътрешната страна на бузата. По него
остават епителни клетки, които се използват за изследването.
14.Могат ли в домашни условия да се изземат проби за ДНК тест за
определяне на бащинство?
Процедурата за изземване на клетъчен материал от устната кухина е
неинвазивна и изключително лесна за изпълнение и може да бъде
изпълнена в домашни условия. Моля, свържете се нас на телефон
02/9809234 или e-mail: labprogene@mbox.contact.bg за да Ви изпратим
комплект тампони и инструкция за използването им.
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15.Какъв е срокът за извършване на ДНК експертиза за
бащинство?
В Проген ООД ДНК експертизата се изготвя в рамките на 30 календарни
дни, след получаване на всички необходими проби. Моля да имате
предвид, че липсата дори на една от необходимите ни проби е пречка за
извършване на анализа.
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