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Kunskap gällande DNA-nedbrytning är väldigt viktig, inte bara från en ekonomisk synvinkel då 
laboratorieprocesser måste upprepas om resultaten är oanvändbara. Ännu viktigare är problemet 
med att extraktion av DNA från skelettben och tänder kräver att viktigt bevismaterial förstörs, 
eller värdefulla delar av historien om det handlar om mycket gamla fall.  
 
Tänder och skelettben utgör utan tvekan de rikligaste kvarlevor som hittas på brottsplatser och 
vid arkeologiska utgrävningar, och en stor anledning till detta är själva benvävnaden som 
skyddar DNAt mot kraftiga miljöföränderingar som t.e.x. upphettning. Många enskilda studier 
har försökt att komma fram till om det är skelettben eller tänder som innehåller störst mängd 
DNA i mänskliga kvarlevor, men resultaten från de olika studierna skiljer sig sinsemellan. 
Anledningen till detta är den extrema variationen i DNA-nedbrytning mellan de olika 
kvarlevorna som undersökts. Det finns en väldigt stor mängd faktorer som påverkar 
nedbrytningen, och varje enskilt fall är unikt då omgivningen själv är unik gällande pH, 
fuktighet, bakterier och andra biologiska faktorer. Tiden är en annan viktig faktor. Allt detta 
bidrar till att DNA-nedbrytningen med all sannolikhet skiljer sig mellan ben som påträffats i 
olika sammanhang. Hur alla dessa faktorer påverkar varandra är väldigt svårt att pröva 
experimentiellt eftersom det finns så oändligt många variationer.  
 
Den här studien fokuserade på en enskild destruktiv nedbrytningssfaktor – värme  – för att 
undvika komplikationer orsakade av för många påverkande faktorer. I kontrollerade 
laboratorieutrymmen jämfördes DNA-nedbrytningen i tänder och skelettben genom att utsätta så 
likstora fragment som möjligt av skelettben och tänder för olika värmebehandlingar. För att 
kunna undersöka DNA-proven så skapades fler DNA-kopior genom 
polymeraskedjereaktionsmetoden (PCR) där mängden mångfaldigat DNA kan antas vara 
proportionell mot ursprungliga mängden DNA. När DNAt kopierats upp i miljontals kopior 
granskades proven på en gelplatta för att visuellt kunna avgöra vilka produkter som erhållits, 
samt att kunna utesluta kontamination. Olika starka band på gelen antogs då visa på olika mängd 
av en specifik produkt.  
 
Resultaten tydde på att skelettbenen innehöll mer DNA jämfört med tänderna. För moderna fall 
skulle detta innebära att skelettben bör användas för DNA-extraktion och tänder lämnas kvar i 
munnen på offret för en eventuell odontologisk identifikation. Att använda skelettben för DNA-
extraktion bör tillsvidare även gälla för väldigt gamla skelett fram till att eventuella framtida 
studier visar på att tänder skyddar DNAt bättre än skelettben.  
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