
Η DNALOGY, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ DNA 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 

ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΤΕΣΤ DNA ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΩΝ (1ΟΥ ΕΩΣ 

6ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΟ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 

• DNA Τεστ Πατρότητας / Μητρότητας

• DNA Τεστ Αδερφών

• DNA Τεστ Διδύµων

• DNA Τεστ Θείου / Θείας

• DNA Τεστ Παππού / Γιαγιάς

• DNA Τεστ Χ χρωµοσώµατος

• DNA Τεστ Υ χρωµοσώµατος / Κοινής   
   Πατρικής Γενιάς

• DNA Τεστ Μιτοχονδριακού DNA / 
   Κοινής Μητρικής γενιάς

• Ανάλυση 17-84 γενετικών δεικτών 
   Πυρηνικού DNA / STR (αυτοσωµικά, X      
   και Υ χρωµοσωµάτων) και   
   Μιτοχονδριακού DNA

• Ειδικά λογισµικά επεξεργασίας 
   γενετικών προφίλ και στατιστικής 
   ανάλυσης

• Ερµηνεία των αποτελεσµάτων από 2 
   ανεξάρτητους Πραγµατογνώµονες

ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τα τεστ ιδιωτικής χρήσης προορίζονται
για προσωπική ενηµέρωση και µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν µε απόλυτη 
διακριτικότητα διατηρώντας 
την ανωνυµία των συµµετεχόντων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
• Διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ
   κατά το πρότυπο 
   ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017  
   για τις υπηρεσίες εξακρίβωσης βιολογικών 
   δεσµών, ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA (Αρ. 
   Πιστ 892-4).
• Ετήσια συµµετοχή σε διεθνείς δοκιµές 
   ικανότητας ανάλυσης DNA και ασκήσεις    
   διεργαστηριακού ελέγχου GEDNAP (German 

   DNA profiling group), ISFG (International   
   Society for Forensic Genetics).
• Επίσηµη λίστα εργαστηρίων του
   Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για τη   
   διενέργεια αναλύσεων DNA ελέγχου 
   πατρότητας-συγγένειας για σκοπούς     
   οικογενειακής επανένωσης.
• Επίσηµη λίστα Πραγµατογνωµόνων     
   Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας σε θέµατα    
    ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ / ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Οι Δικαστικοί Πραγµατογνώµονες της DNAlogy παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας 
DNA Τεστ Πατρότητας για νοµική χρήση το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
αποδεικτικό στοιχείο στα Δικαστήρια και τις Δηµόσιες Αρχές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.
• Οι δειγµατοληψίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο χώρο του εργαστηρίου από τους    
   Δικαστικούς Πραγµατογνώµονες ή εξ αποστάσεως µέσω του On-line Πρωτοκόλλου
   Δειγµατοληψίας που έχουν αναπτύξει και εφαρµόζουν
   τα εργαστήριά µας.
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• DNA Τεστ Πατρότητας / Μητρότητας

• DNA Τεστ Αδερφών

• DNA Τεστ Διδύµων

• DNA Τεστ Θείου / Θείας

• DNA Τεστ Παππού / Γιαγιάς

• DNA Τεστ Χ χρωµοσώµατος

• DNA Τεστ Υ χρωµοσώµατος / Κοινής   
   Πατρικής Γενιάς

• DNA Τεστ Μιτοχονδριακού DNA / 
   Κοινής Μητρικής γενιάς

• Ανάλυση 17-84 γενετικών δεικτών 
   Πυρηνικού DNA / STR (αυτοσωµικά, X      
   και Υ χρωµοσωµάτων) και   
   Μιτοχονδριακού DNA

• Ειδικά λογισµικά επεξεργασίας 
   γενετικών προφίλ και στατιστικής 
   ανάλυσης

• Ερµηνεία των αποτελεσµάτων από 2 
   ανεξάρτητους Πραγµατογνώµονες

- Δειγµατοληψία σάλιου:
   µέσω της χρήσης του σετ 
   δειγµατοληψίας 
   DNAlogy-kit®
- Εναλλακτικά δείγµατα:
   νύχια, οδοντόβουρτσες,
   εσώρουχα, πιπίλες, τρίχες 

µε τη ρίζα τους, χαρτοµάντιλα, µαχαιροπίρουνα, ποτήρια, 
καλαµάκια, κτλ. 
- Οστά, βιοψίες 
 -Προγεννητικός επεµβατικός έλεγχος µέσω λήψης αµνιακού    
  υγρού/χοριακών λαχνών
- Προγεννητικός µη επεµβατικός έλεγχος µέσω λήψης   
   αίµατος*
   * από την 7η εβδοµάδα κύησης

Κάθε δείγµα ελέγχεται οπτικά
για την καταλληλότητά του, 
καταγράφεται ηλεκτρονικά 
σε ειδικό λογισµικό και φέρει 
έναν µοναδικό κωδικό που το 
ακολουθεί σε όλα τα στάδια
 της ανάλυσης. Η συνολική 
πορεία της ανάλυσης 
παρακολουθείται ηλεκτρονικά.

Τα εργαστήρια της DNAlogy 
διαθέτουν πολλές 
διαφορετικές µεθόδους 
εξαγωγής γενετικού υλικού 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις
κάθε υπόθεσης, 
εφαρµόζοντας τεχνικές 

αποµόνωσης υψηλής καθαρότητας µε τη χρήση ροµποτικών 
συστηµάτων.

Το γενετικό υλικό που 
αποµονώθηκε 
ποσοτικοποιείται 
µε µεγάλη ακρίβεια µέσω 
Real-Time PCR και ελέγχεται 
για την ποιότητά του.

Η κατάλληλη ποσότητα γενετικού 
υλικού χρησιµοποιείται για τον 
πολλαπλασιασµό (PCR) 
συγκεκριµένων τµηµάτων, ανάλογα 
µε τη ζητούµενη εξέταση.

Η ηλεκτροφόρηση των 
προϊόντων του 
πολλαπλασιασµού (PCR) 
πραγµατοποιείται σε 3 
υπερσύγχρονους αυτόµατους 
γενετικούς αναλυτές, 
οι οποίοι προσδιορίζουν µε 
ακρίβεια το γενετικό προφίλ 
των δειγµάτων που αναλύθηκαν.

Τα αποτελέσµατα 
ερµηνεύονται ανεξάρτητα 
από δύο εξειδικευµένους 
επιστήµονες των 
εργαστηρίων µας  οι οποίοι 
µε τη βοήθεια ειδικών
λογισµικών γενετικής ανάλυσης, 
διατυπώνουν τα τελικά συµπεράσµατα 
και συντάσσουν την Έκθεση 
Πραγµατογνωµοσύνης. 
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