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Как да използвате това ръководство 
Ръководството за учители с инструментариум е разработено, за да 
предостави информация за начина на изпълнение на дейностите по 
криминалистика в класната стая. 

Това ръководство за учители съдържа три основни глави, които да се 
използват с ученици от 9 до 12. клас. Тези глави помагат на студентите да 
разберат по-добре естеството на различните криминалистични 
дисциплини (анализ на кръв, пръстови отпечатъци, ботаника, ентомология, 
анализ на ДНК, токсикология и обща криминалистика ), тъй като мислят 
критично за автентичните ситуации. Тези глави ще помогнат на студентите 
да се научат да прилагат уменията, използвани от криминалистите, за да 
наблюдават, възстановяват, анализират, идентифицират и обясняват 
доказателства. 



 

Всяка глава включва: 

 Цели, които въвеждат обхванатите теми, помагат ви да се съсредоточите 
върху това, което би трябвало да научите до края на главата; 

 Въведение по темата; 

 Предложение за казуси, които предоставят в действителност примери на 
криминалистика в действие; 

 Дейности, свързани с тази тема. 

За всяка глава ще намерите следните символи, които свързват главата с 
предмет на изследване. 

 

 

Предложенията за приложимост на учебните програми, включени в това 
ръководство, показват, че посочените дейности могат да се развиват в 
различни училищни класове и предмети, адаптирани към даденото 
съдържание. 

Това ръководство е разработено, за да се използва с инструментариума. 

За да ви помогнем да приложите това ръководство, са представени 

два фиктивни случая, които могат да се използват в съответствие с 

различните предложени дейности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛУЧАЙ1 

В кухнята на къща на приземен етаж е намерена жертва безжизнена: 27-

годишен мъж. В ранната сутрин съседът от другата страна на улицата 

почука на вратата, за да вземе назаем нещо, и откри, че е леко отворена. 

Той го отвори и призова дамата на къщата, г-жа Йозефина, но не получи 

отговор. Когато се канеше да излезе от къщата, той забеляза червени 

петна по кухненската врата. Обезпокоен, той продължи напред и намери 

безжизнената жертва на пода. Съседът напусна къщата и веднага се 

обади в полицията. 

Жертвата е живяла с майка си, която се е развела с бащата, господин 

Чарлз, преди няколко години. Мистър Чарлз живее наблизо и често се 

вижда със сина си, въпреки че връзката им никога не е била добра. 

На мястото на престъплението медицинският преглед е установил, че 

пострадалият е с наранявания на главата, направени от предмет, и е 

определил вероятния час на смъртта да е в 23 ч45. Около тялото има 

няколко басейни с кръв и са проверени признаци на битка (защитни 

наранявания). 

„Екипът на CSI“ етикетира и пакетира различни предмети, които да 

изпрати за анализ: проби от петна от кръв, открити на пода (доказателство 

№ 1) и на вратата на кухнята (доказателства № 2); чук, който се намираше 

зад вратата на кухнята (доказателство №3); нож, който е бил на 

кухненската маса (доказателство № 4) и кърпа, намерена под пейката в 

близост до кухненската мивка (доказателство № 5). Всички обекти имаха 

червени петна. На ножа и чука са открити отпечатъци. Общо са взети два 

различни отпечатъка и след обработката им е установено, че единият 

съвпада с жертвата, а другият - не. 

В цялата стая „екипът на CSI“ откри признаци на разстройство, насочени 

към кражба или търсене на нещо конкретно, което би могло да 

представлява интерес. Нищо обаче не липсваше. Заподозрените са: 

бащата, чиито отношения със сина му са били размирни (заподозрян 1); 

майката, която се лекуваше от страдаща от шизофрения и която очевидно 

не е приемала лекарствата редовно (заподозрян 2); и братовчед, който 



 

ограби къщата повече от веднъж, но само открадна неща с намалена 

стойност (заподозрян 3) 

 

 

 



 

СЛУЧАЙ 2 

В банята на университетско парти 23-годишен студент е намерен мъртъв в 

8:40 ч., Когато служител отиде да почисти бара и да започне ежедневното 

почистване. Жертвата била намерена с лицето надолу и носела дрехите, 

които използвала в партията. В дясната ръка жертвата имаше празна 

бутилка уиски. Освен тялото беше чантата на личната жертва. 

Когато коронерът прегледа трупа, той намери в джоба на панталона на 

жертвата спешна медицинска карта, в която се посочва, че тя е зависима 

от инсулин (диабет тип I). В чантата на жертвата имаше и празни чаршафи 

(някои сгънати, а други разкъсани) с само нейното име (доказателство № 

6) и черна писалка (доказателство № 7). Експертите изпратиха листовете в 

лабораторията за допълнителен анализ и откриха някои заплашителни 

съобщения, адресирани до жертвата, както и пръстови отпечатъци от 

жертвата и друго лице. 

В стаята за аутопсия медицинският специалист взе проби от черния дроб 

на жертвата (доказателство № 8), за да анализира възможните странични 

ефекти на погълнатия алкохол. Тъй като жертвата е била диабетна, са 

направени токсикологични кръвни изследвания (доказателства № 9), за да 

се потвърди това заболяване и да се прецени дали това е причината за 

смъртта. 

По време на разпит колегите на жертвата признали в полицията, че 

последния път, когато видяли жертвата жива, тя обсъждала с бившето си 

гадже, по-голямо момче с насилствен произход. 

След всички интервюта инспекторите посочиха 2 заподозрени. Първият 

беше бившето гадже на жертвата, тъй като носеше със себе си черна 

писалка (доказателства № 10). Другият заподозрян е приятел на жертвата 

поради поведението й по време на разпита. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Случай 3 
В неделя рано сутрин група приятели се разхождаха в гора и изведнъж 

усетиха нещо странно. Те започнаха да търсят източника на тази миризма 

и, попадайки в дере, намериха човешки труп. За да не унищожат 

местопрестъплението, проходителите не се приближили и веднага се 

обадили в полицията. 

Тъй като местопрестъплението беше трудно достъпно, „Екипът на CSI” 

започна да анализира цялата околна територия. На пръв поглед те 

намериха следи, които подсказват, че мястото, където се намира тялото, 

не е първоначалното местопрестъпление. Докато разследващите се 

приближиха до тялото, те забелязаха наличието на отпечатъци 

(доказателства № 11), които макар да не изглеждат хора, биха могли да 

бъдат от значение за разследването. 

По отношение на мъртвото тяло етапът на разлагане беше известен с 

няколко мухи около трупа, включително ларвите на някои насекоми, които 

се развиват в корема (доказателство №12). Всички следи от насекоми 

бяха събрани и отведени в лабораторията за анализ, за да се помогне да 

се намери времето на смъртта. 

Отзад трупът е отведен в Института по правна медицина и аутопсията 

започва с изследване на външния навик. По време на това изследване 

медицинският преглед открива някаква коса в панталоните на труп 

(доказателство № 13). 

В носа на жертвата са намерени поленови зърна (доказателство № 14), 

които са изпратени в лабораторията по съдебномедицинска палинология, 

за да се заключи нейният произход. В зависимост от вида на растението, 

тези доказателства биха могли да помогнат при решаването на това, което 

е първоначалното местопрестъпление, след като жертвата е била влачена 

там. 

След всички криминалистични разследвания екипът на CSI открива, че 

трупът принадлежи на 37-годишен мъж, за който е съобщено, че е 

изчезнал около седмица. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Преглед на улики, заподозрени и дейности 
Случай 1 
Evidence Suspects Activities 

Доказателство №1 - 

Петна от кръв по пода 

Заподозрян 1 - 

бащата 

Дейност I - Това наистина ли е 

кръв? 

Доказателство №2 - 

Петна от кръв по 

кухненската врата 

Заподозряна 2 - 

майката 

Дейност I - Това наистина ли е 

кръв? 

Доказателство №3 - 

Отпечатъци на чук 

Заподозрян 3 - 

братовчедът 

Дейност V - Прашиване и 

повдигане на латентни пръстови 

отпечатъци 

Доказателство №4 - 

Отпечатъци от пръсти и 

кръв по нож 

 Дейност V - Прашиване и 

повдигане на латентни пръстови 

отпечатъци 

Доказателство №5 - 

Кръвни петна по кърпата 

 Дейност II - Анализ на 

типизиране на кръвта 

 
Случай 2  
Evidence Suspects Activities 
Доказателство № 6 - Писане 

върху листове хартия 

Заподозрян 1 - 

бившето гадже 

Дейност VI - Разкриване 

на латентни пръстови 

отпечатъци с помощта на 

йодно изгаряне 

Доказателство № 7 - Черна 

химикалка, намерена в чантата 

Заподозрян 2 - 

приятел 

Дейност XII - невидимо 

мастило 

Доказателство № 8 - Проби от 

черния дроб на жертвата 

 Дейност XIII - Цветът на 

вината 

Доказателство № 9 - 

Токсикологични кръвни 

изследвания 

 Дейност XIII - Цветът на 

вината 

Доказателство № 10 - Черна 

химикалка, открита на бившето 

гадже 

 Дейност X - Алкохолен 

ефект върху живи 

 



 

 
Случай 3 
Evidence Activities 
Доказателство № 11 - Отпечатъци - не са 

хора 

Дейност IX - Коса и стъпки 

Доказателство №12 - ларвите на 

насекомите от корема 

Дейност VIII - Часовникът на 

насекомите 

Доказателство № 13 - Косата, взета от 

дрехите 

Дейност IX - Коса и стъпки 

Доказателство № 14 - Полен зърна от носа 

на жертвата 

Дейност VII - Скритите тайни на 

поленовите зърна 

 



 
 

 

Въведение 
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Figure 2 - Sir Francis Galton, 
considered the “Father of 

Fingerprinting”. 

Криминалистиката – какво е това?  
Криминалистика  е практическото приложение на 
научните методи и инструменти за разследване 
на престъпления и завеждане на заподозрени 
пред съд. Терминът „криминалистика“ идва от 
латинската дума forensus, означаваща „на 
форума“. В древен Рим форумът е бил съдът, 
където хората са обсъждали въпросите на закона 
на публично място за срещи. 

Криминалното разследване в реалния живот 
почти никога не е толкова бързо и лесно, колкото 
изглежда в телевизионни предавания и филми. По 
телевизията тестовете за дезоксирибонуклеинова 
киселина (ДНК) завършват почти моментално, но 
в действителност те могат да отнемат дни, 
седмици или дори месеци. Разследващите, които 
работят в криминални лаборатории, изследват 
доказателства от местопрестъпления, не винаги 
намират „перфектното съвпадение“ с пръстов 
отпечатък или кичур коса. 

История на криминалистиката 
Очарованието с криминалисти обяснява популярността на много 
телевизионни предавания, филми и книги, но престъпността и науката са 
свързани отдавна. 

Пръстови отпечатъци 

Историята на криминалистиката датира от 

хиляди години и една от 

първите използвани 

науки е дактилоскопията. Първото приложение 

на пръстови отпечатъци е в древен Вавилон 

(преди 700 г. пр. Н. Е.), Където те са 

използвани на глинени 

таблети за бизнес 

сделки [Фигура 1]. През 

1686 г. Марчело 

Малпиги отбелязва за първи път хребетите, 

спиралите и бримките в пръстови отпечатъци.  

Отпечатъците на пръсти обаче не са били използвани като метод за 

Знаеше ли? 
Първата 

криминалистична 
лаборатория в света 
беше създаването на 
Едмонд Локард, един 
от пионерите на 
криминалистиката. 
Локар стана известен 
като „Шерлок Холмс 
от Франция“. 

Figure 1 - Ancient seal 
with a fingerprint. 
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идентифициране на престъпници до 19 век. През 1892 г. сър Франсис 

Галтън публикува книгата „Отпечатъци от пръсти“, установявайки 

индивидуалността на пръстовите отпечатъци и първата система за 

класификация. През 1896 г. сър Едуард Ричард Хенри, комисар на 

столичната полиция в Лондон, разработва системата за класификация на 

пръстови отпечатъци (въз основа на посоката, потока, шарката и други 

характеристики на пръстовите отпечатъци), които по-късно ще бъдат 

използвани в Европа и Северна Америка. През 1910 г. Едмонд Локард 

създава първата криминалистична лаборатория в Лион, Франция, и 

формулира „принципа за обмен на Локард“: теорията, че когато 

престъпникът влиза в контакт с предмет или човек, се извършва 

кръстосано предаване на доказателства и престъпникът или премахва 

нещо от местопрестъплението, или оставя нещо зад себе си. Осем години 

по-късно, през 1918 г., Едмънд Локар предлага 12 съвпадащи точки като 

положителна идентификация на пръстови отпечатъци. През 1977 г. ФБР 

въвежда началото на автоматизирана система за идентификация на 

пръстови отпечатъци (AFIS) с първите компютърни сканирания на 

пръстови отпечатъци. 

 

Ентомология 
Друго старо поле на криминалистиката е ентомологията. Първият 

документиран случай на криминалистичната ентомология е докладван от 

китайския адвокат и следовател на смъртта Сунг Цзу през 1235 г. Той 

описва случая на пробождане с помощта на сърп в близост до оризово 

поле. На всички от селото, които притежаваха сърп, беше наредено да ги 

изнесат и да ги сложат на слънце. Мухите се събраха на един конкретен 

сърп, определяйки го като оръжие за убийство. 

 

Токсикология 

До 1700 г. присъдите, свързани с отравяне с убийства, се 

основават само на косвени доказателства, а не на 

идентифицирането на действителния токсикант в жертвата. 
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Карл Ландщайнер – баща 
на хематологията 

През 1781 г. Йосиф Пленич заявява, че откриването и идентифицирането 

на отровата в органите на починалия е единственият истински признак на 

отравяне. Години по-късно, през 1814 г., Матьо Орфила (считан за „баща 

на токсикологията“) публикува първата цялостна работа за откриване на 

отрови и легална медицина. Друг пробив е през 1836 г., когато английският 

химик Джеймс Марш открива точен начин за откриване на арсен в тялото, 

известен като Тест на Марш и е първият, който използва токсикологията в 

съдебно заседание. 

Хематология 

 Човешката кръв също стана част от криминалистиката, когато Карл 

Ландщайнер през 1901 г. откри, че човешката 

кръв може да бъде групирана в различни 

категории (A, B, AB и O). С откриването си на 

кръвните групи и развитието на системата ABO, 

Ландщайнер печели Нобелова награда. През 1915 

г. Леоне Латес публикува труд, който илюстрира 

криминалистичната стойност на тогавашната нова 

техника за въвеждане на ABO кръвни петна. 

Въпреки че е публикуван 15 години след като Landsteiner за първи път 

описа системата на кръвните групи на ABO при хората, тази работа е 

първият доклад на ABO типизиране на изсушена кръв за криминалистични 

цели. 

Още преди откриването на системата ABO, немският учен Schönbein 

през 1863 г. за първи път открива способността на хемоглобина да 

окислява водороден пероксид. Това води до първия предполагаем тест за 

кръв. През 1937 г. Уолтър Спехт разработва хемилуминесцентния реагент 

Луминол като предполагаем тест за кръв. 

 

Балистика 

Съдебна балистика е друга важна област на криминалистиката. 

Хенри Годард е първият човек, използвал физически анализ, за да 

свърже куршум с оръжието за убийство през 1835 г. Сравнението се 
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основава на видим недостатък в куршума, проследен до калъп. 

Изследването на куршуми става по-прецизно през 20-те години на 

миналия век, когато лекарят Калвин Годард създава сравнителния 

микроскоп, за да помогне да се определи кои куршуми идват от коя 

обвивка. През 70-те години екип от учени от Аерокосмическата корпорация 

в Калифорния разработи метод за откриване на останки от огнестрелни 

оръжия с помощта на сканиращи електронни микроскопи. Наскоро беше 

разработена автоматизирана система за образна диагностика, наречена 

Интегрирана система за идентификация на балистичната система за 

сравнение на следите, оставени върху изстреляните куршуми, касетите на 

патроните и корпусите на снарядите. 

ДНК тестове 

                                              Идентифицирането на структурата на ДНК 

от Джеймс Уотсън и Франсис Крик през 1953 

г. донесе огромна промяна в наказателното 

правосъдие. 

Профилирането на ДНК, както го 

познаваме днес, е разработено 

благодарение на две независими пробиви в молекулярната биология, 

които се случиха едновременно. През 1983 г. Кари Мълис открива 

верижната реакция на полимеразата (PCR), а през 1985 г. сър Алек 

Джефрис открива метод за идентифициране на индивиди от ДНК, наречен 

отпечатък на ДНК. ДНК профилирането първоначално е разработено като 

метод за определяне на бащинството, за да се определи дали двама души 

имат биологична връзка родител-дете. През 1986 г. полицията в Англия 

поиска от Алек Джефрис, който започна разследването на използването на 

ДНК за криминалистиката, да използва ДНК, за да провери 

самопризнанието на 17-годишно момче при две убийства за изнасилвания 

в английския Мидландс. Тестовете доказаха, че тийнейджърът всъщност 

не е извършител и реалният нападател в крайна сметка беше хванат. През 

1995 г. в Обединеното кралство започна да функционира първата в света 

национална база данни за ДНК. След появата на ДНК тестване през 1985 
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г., биологичният материал (кожа, коса, кръв и други телесни течности) се 

очертава като най-надеждното веществено доказателство на 

местопрестъплението. 

Области на криминалистиката 
Криминалистиката е мултидисциплинарна, включително широк спектър от 
подвидове, които се използват в традиционните науки. Криминалистика 
трябва да се разбира като съвкупността от всички научни и технически 
знания, които се използват при правни въпроси от наказателно или 
гражданско естество. Най-често срещаните криминалистични области са: 
Биология, Токсикология, Химия, Патология, Отпечатъци и балистика. 
Съществуват обаче и други области на експертиза, които могат да 
допълнят едно изследване, като антропология, одонтология, ентомология, 
ботаника, компютър, анализ на кръвни петна, психология и анализ на 
документи. В таблица 1 има кратко описание на някои криминалистични 
области. 
Таблица 1 – сфери на криминалистиката 

Areas Description 

Съдебна антропология 
 

Приложението на съдебната 

антропология в правна обстановка, 

обикновено за възстановяване и 

идентифициране на скелетни човешки 

останки. 

Съдебна одонтология 

 

Проучване на уникалността на 

съзъбието, по-известно като изследване 

на зъбите. Криминалистичните 

одонтолози могат да идентифицират 

човешки останки, които не могат да бъдат 

идентифицирани с други методи, да 

идентифицират телата от самолетни 

катастрофи, да определят източника на 

наранявания от ухапвания и да преценят 

възрастта на скелетните останки. 

Съдебна ентомология 

Изследването на насекоми в, върху и 

около човешки останки, за да се 

подпомогне определянето на времето или 
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мястото на смъртта. 

Съдебна патология 

Фокусира се върху определянето на 

причината за смъртта чрез изследване на 

труп или нараняване в контекста на 

правно разследване. 

Съдебна биология 

Прилагането на методи за биологичен 

анализ, по-специално ДНК анализ, за 

юридически разследвания. ДНК анализът 

включва изследване на телесни течности, 

които могат да бъдат намерени на 

местопрестъплението, по-специално кръв, 

сперма, слюнка. 

Съдебна ботаника 

Проучването на растенията и 

растенията остава в контекста на 

криминално разследване. Тази област 

включва анализ на дървесина, плодове, 

семена, клони, листа, растителни косми, 

цветен прашец, спори и водорасли. 

Компютърна 
криминалистика 

Известен също като дигитална 

криминалистика, включва материали за 

възстановяване и разследване, открити 

на цифрови устройства, с цел 

идентифициране, запазване, 

възстановяване, анализ и представяне на 

факти за цифровата информация. 

Анализ на кръвни петна 

Анализът на кръвни петна може да 

даде жизненоважни указания относно 

настъпването на събития. Успешното 

тълкуване на кръвни петна може да 

предостави улики за характера на 
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престъплението, възможната 

последователност на събитията, всякакви 

смущения на местопроизшествието, които 

може да са настъпили, и дори 

положението на хора и предмети по 

време на инцидента. 

Съдебна химия 

Приложението на химията в органите 

на реда. Много различни аналитични 

методи могат да се използват, за да се 

разкрие какви химични промени са 

настъпили по време на инцидент и така 

да помогнат за реконструкцията на 

последователността на събитията. 

Съдебна психология 

Пресечната точка между психологията 

и правосъдната система. Тя включва 

разбиране на основни правни принципи, 

по-специално показанията на 

свидетелите. 

Балистика 

Науката за механиката, която се 

занимава със изстрелването, полета, 

поведението и ефектите на снарядите, 

особено куршумите, гравитационните 

бомби или ракети. 

Пръстови отпечатъци 

Подробното проучване на 

съществуващите дермопапиларни 

рисунки в дигиталните крайници. 

Съдебна токсикология 

Набор от множество области извън 

токсикологията (като аналитична химия, 

фармакология и клинична химия) за 

подпомагане на медицинско или 

юридическо разследване на смъртта, 
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например в случаи на отравяне и 

злоупотреба с наркотици. 

Анализ на документи 

Проучването на почерк, пишеща 

машина, отпечатани документи, промени, 

мастило, хартия и инструменти за писане. 

Основната цел е да се получи възможно 

най-много информация относно 

документа, без да се повреди или 

промени документа, ако е възможно. 
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Глава 1:    
ЧОВЕШКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
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КРЪВЕН АНАЛИЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Цели 
С тази глава ще можете да: 

 Опишете състава на кръвта 

 Обяснете функциите на кръвните клетки 

 Опишете как да откриете наличие на кръв 

 Опишете как да определите кръвната група на пробата 

 Направете анализ на кръвоспиращите пръски 

 Използвайте доказателства за разпръскване на кръв, за да 

пресъздадете събитията на местопрестъплението. 
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Кръв, оставена на местопрестъплението, може да бъде анализирана по 
няколко начина от криминален следовател.С откриването на системата 
ABO от Landsteiner през 1901 г. знанията за идентифицирането на 
човешката кръв значително се разширяват. Тъй като повече от един човек 
има една и съща кръвна група, кръвното типизиране може да даде 
доказателства, които могат да бъдат свързани с група хора, но не и с 
конкретен индивид. С въвеждането на технологиите за типизиране на ДНК 
през 80-те години на миналия век и тъй като белите кръвни клетки 
съдържат ДНК, индивидуално кръвно петно може да бъде 
идентифицирано чрез генетична промяна на молекулно ниво. 

Кръвните петна често представляват основните физически доказателства 
при разследването на престъпления и често се срещат на различни 
видове местопрестъпления, например убийства, удари, нападения, 
грабежи и грабежи. При изследване на кръвни доказателства въпросите, 
на които криминалистът трябва да отговори, са: кръв ли е? Човешко ли е? 
Чия кръв е? 

Състав на човешката кръв 
 Кръвта е сложна течна тъкан и се състои от два 

основни компонента: плазма и образувани елементи 

[Фигура 8]. Плазмата е подобна на солената вода по 

състав, със смес от разтворени протеини, соли и 

други химикали. Има три основни типа образувани 

елементи (наричани още кръвни клетки), които 

изпълняват различни функции: червени кръвни 

клетки (еритроцити), които пренасят дихателни 

газове, главно кислород и въглероден диоксид; бели 

кръвни клетки (левкоцити), които се борят с 

инфекцията, премахват мъртвите / умиращите клетки 

и унищожават раковите клетки; и тромбоцитите (тромбоцити), които 

помагат за съсирването на кръвта и участват в възстановяването на 

повредени кръвоносни съдове. 

Кръвни групи 

Кръвното типизиране е класификацията на кръвта въз основа на 

наличието или отсъствието на антигенни вещества на повърхността на 

червените кръвни клетки (еритроцити). Преди ДНК тестването се използва 

кръвно типизиране като метод за съответствие или изключване на 

Figure 8 - Composition 
of human blood. 
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определен заподозрян от местопрестъплението чрез изследване на 

реакции антиген-антитела. 

Системата за класификация на кръвните групи АВО използва 

присъствието или отсъствието на антигени А и В, за да класифицира 

кръвта по същество в четири групи: А, В, АВ и О. [Таблица 2] Освен 

изследването на антигените А и В може да бъде определя резус фактора, 

или Rh фактора, който се определя от присъствието или отсъствието на 

Rh протеин. Всяка кръвна група е или Rh положителна (Rh +), ако има 

резус антигени, или Rh отрицателна (Rh-), ако няма антигени. Проучването 

на тези две характеристики дава възможност за по-прецизна 

идентификация на кръвта. 

 

 

 
Table 2 - ABO blood groups 

Group Antigens Present Antibodies Present 

Group A 
Само антигенът А на 

червените клетки 

В антитела в плазмата 

Group B 
Само антигенът В на 

червените клетки 

Антитяло в плазмата 

Group AB 

Както А, така и В 

антигени върху червените 

клетки 

Нито А, нито В антитела в 

плазмата 

Group O 
Нито А, нито В антигени 

върху червените клетки 

И А, и В антитялото са в 

плазмата 

 

Тестовете за кръвна група се използват за идентифициране на типа 

кръв, например преди човек да получи кръвопреливане, за да провери 

кръвната група на бременната жена, за да провери дали двама души 

вероятно са кръвни роднини или за определяне на кръвната група на 

проба намерен на местопрестъпление. 
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На местопрестъплението, ако кръвната група на заподозрян е различна 

от тази, открита на местопрестъплението, това лице вероятно не е 

извършило престъплението. Но ако кръвната група на заподозрения е 

същата като тази, намерена на мястото, тогава този човек може да е 

престъпникът. В този момент само ДНК тест може да потвърди дали някой 

от останалите заподозрени е действителният престъпник. 

 

Криминалистичен анализ на кръвта 

Предполагаеми тестове 

В голяма зона на престъпление, а понякога и на „почистена“ 

повърхност, може да не е веднага очевидно откъде да започнете да 

търсите скрити кръвни петна и понякога е трудно да ги видите с просто 

око. В тези случаи е необходимо да се използват химически тестове, за да 

се разкрие тяхното присъствие. 

В съдебномедицинските лаборатории има два основни типа тестове за 

идентифициране на кръвта: предполагаеми тестове и потвърждаващи 

тестове. Предполагаемите кръвни изследвания показват възможността за 

наличие на кръв, но само потвърдителните тестове позволяват да се 

направи изводът, че е налице кръв. Предполагаемите кръвни 

изследвания, като Luminol и Kastle-Meyer, обикновено се основават на 

промяна на цвета или хемилуминесценция на конкретен реагент, когато 

той влиза в контакт с хемоглобина в кръвта. Потвърдителните тестове са 

необходими за възможността за фалшиви положителни резултати с 

предполагаемите тестове и за определяне на произхода на вида въз 

основа на взаимодействието антиген / антитяло.  
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Знаете ли 
че 

В документ от 
1937 г. немският 

химик Валтер 
Спехт е първият, 
който предлага 

използването на 
Luminol като 

предполагаем тест 

Luminol Луминол 

Луминолът е химикал, който при определени 
условия ще прояви хемилуминесцентна синя 
светлина, когато се смеси с подходящ окислител, 
като водороден пероксид. Luminol се използва като 
предполагаем тест за откриване на следи от 
количество кръв, останала на 
местопрестъплението, тъй като реагира с желязо, 
открито в хемоглобина. 

Luminol е силно чувствителен към наличието на 
малки следи от кръв, което дава положителни 
резултати при разреждания до 100 000 000: 1. Тази 
висока чувствителност обаче е придружена от ниска 
селективност. Много материали като пране за 
пране, много хранителни продукти, желязо и други 
метали предизвикват фалшиви положителни 
реакции, които не се различават от положителните 
резултати, причинени от действителната кръв. 

Луминолът, поне във воден разтвор, се счита за 
неразрушителен и не пречи на последващия ДНК 
анализ. 

Kastle-Meyer Test -  Касъл Майер тест 

Тестът Kastle – Meyer или фенолфталеин е друг предполагаем кръвен 

тест, който използва алкален разтвор на фенолфталеин, за да открие 

възможното присъствие на хемоглобин. Тестът Kastle-Meyer е каталитичен 

цветен тест, който ще даде ярко розов цвят, когато фенолфталеинът и 

водородният пероксид реагират с молекулите на желязото в хемоглобина. 

Този тест не е разрушителен за пробата, която може да бъде 

използвана по-нататък в лабораторни изследвания, тъй като малко 

количество кръвна проба се събира с тампон. 
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Figure 9 - Schematic representation of human 
skin layers and friction ridges. 

 

Пръстови отпечатъци 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отпечатъците бяха 

основен пробив в 

криминалистиката, давайки 

на правоприлагащите органи 

по света нов инструмент за 

подпомагане на 

разследването на 

престъпления. 

Отпечатъкът, който е 

уникален за даден индивид, обикновено се определя като впечатление, 

оставено от дермалните (или триещи) хребети. Фрикционните хребети са 

повдигнати части от епидермиса, разположени върху палмарната 

повърхност на ръцете и ходилата на стъпалата, подредени в свързани 

единици от фрикционна хребетна кожа [Фигура 9]. Тези хребети са малки 

разширения на дермата в епидермиса, които ни помагат да стискаме 

предметите, които докосваме. 

Цели 
С тази глава ще можете да: 

 Опишете характеристиките на пръстовите 

отпечатъци 

 Определете основните видове пръстови 

отпечатъци 

 Обяснете как се събират доказателства за 

пръстови отпечатъци 
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Figure 10 - Fingerprints patterns. A: Arches; 
B: Whorls and C: Loops. 
Red circles – Delta; Blue circles – Core. 

 

Отпечатъкът на пръстовите отпечатъци се състои от естествени 

секрети от пот от еккринните жлези, които се намират в бита на триене на 

кожата.  

Характеристики на пръстовите отпечатъци 

Отпечатъците на пръстите са 

наречени заради общия визуален 

външен вид и модели. Те се 

наричат арки, въртопи и бримки. 

Арките, най-простият модел на 

пръстови отпечатъци (само 5% от 

общото население имат арки) се 

характеризират с гребенови линии, 

които влизат от едната страна на 

пръстовия отпечатък и излизат от 

другата страна с издигане в центъра. Върховете изглеждат като око на бик 

с две делти (30% от цялото население имат вихри). Примките се 

характеризират с гребенови линии, които влизат от едната или от дясната 

или от лявата страна на шаблона, извиват наоколо и излизат от същата 

страна, на която влизат (около 65% от общото население имат бримки) 

[Фигура 10]. 

Когато криминалистите търсят пръстов отпечатък, те виждат две неща: 

наличието на ядро и делта. Ядрото е центърът на контур или вихър, а 

делтата е триъгълна област, разположена близо до контура. 

Типове пръстови отпечатъци 

Отпечатъците могат да бъдат от три вида: патентен, пластмасов или 

латентен. Патентните отпечатъци или видими отпечатъци се оставят 

върху гладка повърхност, когато кръв, мастило или някаква друга течност 

влизат в контакт с ръцете и след това се прехвърлят върху тази 

повърхност. Отпечатъците от пластмаса са вдлъбнатини, оставени във 
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всеки мек материал, като глина, замазка или восък, и също са видими. 

Латентните пръстови отпечатъци или скритите отпечатъци се причиняват 

от прехвърлянето на масла и други телесни секрети върху повърхността и 

може да изискват визуализиране на лечението. 

Процесът на откриване на латентни пръстови отпечатъци може да бъде 

сложен и обикновено изисква използването на прах или химически реагент 

за създаване на висока степен на визуален контраст между моделите на 

гребена и повърхността, върху която е отложен пръстов отпечатък. 

Визуалният преглед винаги е първата стъпка за разкриване на латентни 

пръстови отпечатъци чрез използване на силно осветление, което е 

напълно неразрушително. След визуалния преглед могат да се използват 

други методи за разкриване на пръстовите отпечатъци. Прахове за 

пръстови отпечатъци, йодно изгаряне и сребърен нитрат се считат за 

„класическите“ методи, тъй като се използват от 19 век. Съществуват 

обаче и други методи, често използвани като изгаряне на Superglue.Един 

от най-разпространените методи за откриване и събиране на латентни 

пръстови отпечатъци са прахове за пръстови отпечатъци (черна гранули, 

алуминиева люспа, черен магнит и др.), Които се използват главно за 

прашене на непорьозни повърхности като стъкло и полиран метал. Това 

най-често се използва за разкриване на скрити отпечатъци върху 

недвижими предмети на местопрестъпления. 

След откриването си през 1976 г., изливането на свръх лепило, 

наричано още цианоакрилатно изгаряне от основния компонент на супер 

лепилото, се превръща в един от най-често използваните процеси за 

латентна разработка на печат. Този процес се използва и за разработване 

на латентни пръстови отпечатъци върху непорьозни лъскави повърхности 

като стъкло, пластмаса и полиран метал. 
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ДНК Профилиране 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели 
Студентите ще могат да: 

 Опишете какво е ДНК 

 Обяснете как се сравняват ДНК доказателствата 

за съпоставяне 

 Обяснете как да използвате ДНК отпечатък за 

идентифициране на ДНК от родител, дете или 

роднина на друг човек 
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Никой двама души на земята нямат една и съща ДНК, с изключение на 
еднакви близнаци. През последните 20 години ДНК анализът е нараснал 
от сравнително незначителна криминалистична специалност, за да се 
превърне в жизненоважна част от работата на всяка криминалистична 
лаборатория. От появата на ДНК профилиране през 80-те години, ДНК се 
използва за разследване на престъпления, установяване на бащинство и 
идентифициране на жертви на война и мащабни бедствия. Тъй като всеки 
човек е уникален, ДНК доказателства от местопрестъпление или от 
неидентифицирано тяло могат да бъдат проследени до престъпление или 
да елиминират заподозрян. 

Има няколко вида биологични доказателства, които обикновено се 
използват в криминалистиката за целите на ДНК анализ, като: кръв, 
слюнка, сперма, кожа, урина и коса. 

Структура и функция на ДНК 

За да разберете как се анализира ДНК в криминалистиката, важно е да 
знаете за структурата и функцията на ДНК. ДНК е молекула, която се 
състои от две нуклеотидни нишки, държани заедно от водородни връзки в 
спирална форма. Нуклеотидната молекула се състои от трифосфатна 
група, дезоксирибоза захар и една от четирите азотни бази (аденин, 
гуанин, тимин и цитозин). 

ДНК е по същество молекулата, която съдържа цялата информация и 
инструкции, необходими за организма. Важна характеристика на ДНК е, че 
тя може да се репликира (т.е. да прави копия от себе си). 

Генетичната информация се съхранява в молекули на ДНК, образуващи 
структури, наречени хромозоми. Човешкият геном е съставен от над 3 
милиарда базови двойки информация, организирани в 23 двойки (общо 46) 
хромозоми в ядрото на повечето човешки тела. Една хромозома във всяка 
двойка се наследява от майката, а другата хромозома се наследява от 
бащата. ДНК в хромозомите се нарича ядрена ДНК и е практически 
идентична във всички клетки на човешкото тяло. Друг вид ДНК се намира в 
митохондриите на клетката. Митохондриалната ДНК съществува под 
формата на кръгов цикъл и за разлика от ядрената ДНК се предава на 
следващото поколение от майката. Следователно, митохондриалната ДНК 
на индивида е същата като митохондриалната ДНК на майка им. 
Митохондриалната ДНК се използва криминалистично по няколко причини, 
тъй като съществува в по-големи количества от ядрената ДНК. 

 

Съдебно-ДНК профилиране 

Криминалистичното ДНК профилиране, известно още като ДНК отпечатък, 
е техника, използвана от криминалисти, за да идентифицират лица, 
използвайки характеристиките на тяхната ДНК. 
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Необходими са няколко стъпки, преди ДНК пробите да могат да бъдат 
анализирани и сравнени. Първата стъпка в подготовката на проба от 
отпечатване на ДНК е извличането на ДНК от клетъчното ядро. Клетките 
са изолирани от тъкан и след това се разрушават, за да освободят ДНК от 
ядрената и клетъчната мембрана, както и от протеини и други клетъчни 
компоненти. Вторият етап е амплификацията на ДНК с помощта на 
верижна реакция на полимераза (PCR), която амплифицира определени 
части от ДНК. Третата и последна стъпка е електрофорезата. 

Електрофорезата е методът за разделяне на молекулите под 
въздействието на електрическо поле въз основа на размера на 
фрагментите на ДНК. 

Една от най-известните техники за електрофореза е гел електрофорезата. 
Гел електрофорезата е пореста матрица, която се използва за разделяне 
на молекулите на ДНК. Типът на използваната матрица (най-често 
срещаните са агароза или полиакриламид) зависи от размера на 
фрагментите на ДНК, които ще бъдат визуализирани. Поради разликата в 
размера на порите на такива матрици, агарозният гел обикновено се 
използва за разделяне на фрагменти, вариращи от 0,2 kb до 50 kb (1 kb = 
1000 базови двойки), а полиакриламидният гел за отделяне на малки 
фрагменти до 1 kb. 

След като ДНК е отрицателно заредена (всеки нуклеотид има отрицателно 
зареден фосфат, прикрепен към нея), той ще се движи към положителния 
електрод под въздействието на електрическо поле. По-големите молекули 
се движат през гела по-бавно, докато по-малките могат да се плъзгат 
порите по-бързо. Така фрагментите ще бъдат подредени според размера. 
Тъй като ДНК мигрира, различните фрагменти ще образуват ленти, които 
са съставени от много идентични копия на част от ДНК с определен 
размер [Фигура 11]. 
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Анализ на кръвта 

Книги 

 

 Стюарт Х. Джеймс и Уилям Г. Екерт. Тълкуване на доказателства от кръвта 

на местата на престъпността. 2-ро издание, CRC Press, 1999. 

 Робърт Е. Гаенслен. Кръв, бъгове и растения. Факти по досие, 2009. 

 Ричард Ли. Съдебна биология. 2-ро издание, CRC Press, 2015. 

 

Уеб сайтове 

 

 „Кръвни типове“, http://www.exploreforensics.co.uk/blood-types.html. 

 

Пръстови отпечатъци 

Книги 

 

 Саймън А. Коул. Лични данни за заподозрян: история на отпечатъци и 

криминална идентификация. Harvard University Press, 2001. 

 Кристоф Чампод, Крис Ленард, Пиер Марго и Милутин Стоилович. 

Отпечатъци от пръсти и други впечатления от кожата на билото. CRC Press, 

2004. 

 Марк Р. Хоторн. Отпечатъци: анализ и разбиране. CRC Press, 2009. 

 Хилари М. Далуз. Основи на анализа на пръстовите отпечатъци. CRC Press, 

2015. 

 

Уеб сайтове 

 

 „Анализ на пръстови отпечатъци“, 

http://www.ncids.com/forensic/fingerprints/fingerprints.shtml. 

 „Отпечатъци“, http://www.exploreforensics.co.uk/fingerprints.html. 

 „Как работи с пръстови отпечатъци“, 

http://science.howstuffworks.com/fingerprinting5.htm. 
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 http://www.crimescene-forensics.com/Fingerprints.html. 

 

ДНК профилиране 

Книги 

 

 Джон Бъкълтън, Кристофър М. Тригс и Саймън Дж. Уолш. Съдебна 

интерпретация на ДНК доказателства. CRC Press, 2005. 

 Сеси Стар и Ралф Тагарт. Клетъчна биология и генетика. Издателство 

Brooks-Cole, 2005. 

 Кели М. Елкинс. Съдебна биологична ДНК: Лабораторен наръчник. 

Академична преса, 2013 г. 

 

Уеб сайтове 

 

 „Как работят ДНК доказателствата“, 

http://science.howstuffworks.com/life/genetic/dna-evidence.htm 

 „Подобряване на правосъдието чрез ДНК технологии“, Министерство на 

правосъдието на САЩ, http://www.usdoj.gov/ag/dnapolicybook_cov.htm 

 „Проект за невинност“, http://www.innocenceproject.org 

 „ДНК криминалисти“, http://www.dnaforensics.com/ 
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Реални случаи 
 

 

Братята Стратън (1905)  

 На сутринта на 27 март 1905 г. в Дептфорд, 

Англия, 16-годишният Уилям Джоунс посетил 

магазина за боя на Томас Фароу и съпругата му Ан, 

но намерил магазина затворен. Джоунс почука на 

вратата няколко пъти и когато не получи отговор, 

погледна през прозореца. Той беше разтревожен от 

гледката на множество съборени столове, затова се 

обърна за помощ. Той се приближи до местния 

жител Луис Кидман и двамата накараха да влязат в магазина около гърба 

на сградата. След като влязоха вътре, те откриха пребитото мъртво тяло 

на господин Фароу в локва кръв и в безсъзнание тялото на жена му. 

Г-жа Фароу бе прибрана в болница и повикана полиция. За съжаление тя 

почина няколко дни по-късно. Нямаше признаци за принудително влизане, 

обаче, на пода беше открита празна каса, което предполага, че мотивът за 

престъплението е грабежът. Касата бе прегледана и от вътрешната 

страна беше открит мазен пръстов отпечатък, който не съвпадаше с 

жертвите или с нито един от досиетата с криминални отпечатъци, които 

притежаваше Скотланд Ярд. 

С доказателства за отпечатъци от пръстови отпечатъци полицията 

започна разпит на евентуални свидетели на престъпления. За щастие 

местен млекар съобщил, че в деня на убийствата е видял двама младежи 

в квартала на къщата Farrow. Скоро идентифицирани като братя Алфред и 

Алберт Стратън, полицията започва интервю с техните приятели. 

Приятелката на Алфред каза на полицията, че този ден е раздал палтото 

си и е променил цвета на обувките си в деня след убийствата. Седмица 

по-късно властите най-накрая се хванаха с братята Стратън и им бяха 

взети отпечатъци. Десният палец на Алфред беше идеално съвпадение за 

отпечатъка на касата на Farrow. 

Доказателствата за пръстови отпечатъци станаха единственото солидно 

доказателство на прокуратурата, когато млекодателят не успя да 

Figure 12 – Fingerprint 
analysis. 
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идентифицира положително братята Стратън. Съдът чу как отпечатъкът 

работи като надеждно средство за идентификация и как отпечатъкът 

съвпада перфектно с обвиняемия. В резултат братята Стратън са осъдени 

и обесени на 23 май 1905 г. 

 

Лудвиг Тесноу (1901) 

През юли 1901 г. двама братя Херман и Питър Стуб 

(на 6 и 8 години) излизат да играят в гората в Руден, 

Германия, и те никога не се връщат. При претърсване 

на следващия ден открити разчленени части на 

тялото на момчетата, разпръснати из широка гориста 

местност. 

Човек на име Лудвиг Тесноу, местен дърводелец, беше видян да говори с 

момчетата в деня, когато изчезнаха. При последвалото претърсване в 

дома му са открити прясно измити дрехи със съмнителни петна, за които 

Тесноу каза, че са бои за дърво, използвани в дърводелската му работа. 

Три години по-рано в различен район на северна Германия две млади 

момичета бяха убити по подобен начин. Лудвиг Тесноу също беше 

задържан за разпит в това убийство и по това време твърдеше, че петната 

по дрехите му са багрила за дърво. 

Въпреки подозренията им, няма твърди доказателства. Тогава те чуха за 

млад биолог Пол Уленхут, който беше разработил тест, който можеше да 

се използва за разграничаване на кръвта от други вещества, както и 

човешката кръв от кръвта на животните. Уленхут разгледа ботушите и 

дрехите, принадлежащи на Тесноу, и заключи, че облеклото съдържа 

багрило за дърво, както твърди Тесноу, но също така 17 петна от човешка 

кръв и няколко петна от овча кръв. Въз основа на тези доказателства 

Теснов е признат за виновен и екзекутиран в затвора Griefswald. 
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Томи Лий Андрюс (1986) 

През май 1986 г. мъж влезе в апартамента в Орландо на Нанси Ходж и 

я изнасили от нож. След като грабна чантата й, той си тръгна. През 

следващите месеци той изнасилваше повече жени, като се увери, че те не 

виждат лицето му, а на излизане винаги вземаше нещо, което им 

принадлежи. За шест месеца той изнасили над 23 жени. Той обаче 

направи една грешка: остави след себе си два отпечатъка на екрана на 

прозореца. Когато в крайна сметка друга жена го определи като крадец, 

отпечатъците му бяха съпоставени с тези от екрана на прозореца и имаха 

своя мъж: Томи Лий Андрюс. 

Въпреки че неговата кръвна група съвпада с проби от сперма, взета от 

няколко от жертвите, и единствената жертва, която го е видяла, направи 

положителна идентификация, доказвайки, че е сериен изнасилвач, би 

било трудно. Ето защо, Флорида DA реши да опита ДНК технология и 

заключи, че пробата от кръв и сперма са идентични. Това беше първият 

случай, който въведе въвеждане на ДНК в американски съд. 

Томи Лий Андрюс беше задържан и свързан с изнасилванията чрез 

конвенционални отпечатъци от пръстови отпечатъци и ДНК профил. 

Осъден е на повече от 100 години затвор. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Tommie Lee 
Andrews 
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Дейности 

 

Дейност I: Това истинска кръв ли е? 

 

 

 

 

 

 

Препоръки за безопастност: 

Носете предпазни ръкавици и дрехи, предпазни очила и лабораторни 
маски. 
  Да приемем, че всички червени разтвори са кръв и се справят според 
правилата за безопасност. 
  След използване на материалите използвайте получателя за биологични 
отпадъци, за да ги изхвърли. 
  Опасност от реагенти: Таблица 3Table 3 – Опастност от реактиви 

 

Reagent Hazard 

Phenolphthalein 
Carcinogenic 

Mutagenic 

Reproductive toxicity 

Sodium Hydroxide 
Corrosive 

Metallic Zinc 
Flammable 

Toxic to the environment 

Ethanol 
Flammable 

Цели: 
Използвайте предполагаемия кръвен 

тест Luminol и Kastle-Meyer, за да 

определите дали дадено петно 

Препоръчително време:  
Луминол тест  – 15 минути 

Касъл Майер тест – 15 минути 

 

Връзки с учебната 

програма: 

Природни науки 

и Химия 
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Обща информация: 

Наличието или липсата на петна от кръв често предоставя важна 

информация за разследващите наказателни дела. Поради тази причина 

често се наричат криминалисти, които определят дали определено петно е 

кръв или не. Криминалистите използват химически анализи, като 

предполагаеми кръвни тестове, за да разкрият присъствието на кръв. 

Впоследствие се извършват допълнителни тестове, за да се потвърди, че 

това е ефективно кръв и дали е от човешки или животински произход. 

Химията, използвана в предполагаемите тестове, е реакция на редукция 

на окисляването, катализирана от молекулата на хема, фактор на 

хемоглобина, отговорен не само за транспортните функции (на кислорода 

и CO2), както и за характерния червен цвят на кръвта. Хемовата група е 

включена в категорията на "протетични групи", тоест непептид, който е от 

съществено значение за определени протеини и включва не само железен 

атом, но и органична част, Tetrapyrrole Ring. Хемовата група катализира 

окислително-редукционните реакции на различни безцветни субстрати, 

което води до промяна на цвета или хемилуминесценция. 

Окислително-редукционната реакция включва промени в окислителното 

състояние. По-конкретно, окисляването на молекула означава, че 

молекулата е загубила електрони, а редукцията на молекула означава, че 

молекулата е придобила електрони. В предполагаемите тестове 

обикновено водородният пероксид се използва като окислител, тоест 

агент, който предизвиква окисляване (загуба на електрони) на дадено 

вещество - редуциращ агент, оставайки с някои от неговите електрони. 

Хемовата група функционира като катализатор на окислително-

редукционната реакция. Катализаторът е вещество, което увеличава 

скоростта на химическа реакция, но не се влияе или променя от 

реакцията. 

 

Какво става? 

При теста на Luminol луминоловата смес се напръсква върху 

предполагаемата област и когато луминолът влиза в контакт с кръвта, има 

излъчване на ярка синя светлина. Химическата реакция е пример за 
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lLight 

хемилуминесценция. От друга страна, при теста на Kastle-Meyer, когато 

безцветният разтвор на Kastle-Meyer се добави към червеното петно, той 

ще придобие наситено розов цвят, ако има кръв. 

 

Как работи? 

 

Луминол: 

Луминолът е химическо вещество, което има особеното свойство да 

излъчва светлина, когато се окислява от окислител, обикновено разтвор 

на водороден пероксид, в алкален (основен) разтвор. Но тази реакция 

няма да се появи, ако не е наличен катализатор; в луминол катализаторът 

е желязото, съдържащо се в молекулата на хема.The luminol reaction is an 

example of chemiluminescence [Figure 15]. 

 

Когато луминол реагира със солта на водородния пероксид (H2O2), се 

образува дианион. След това кислородът, получен от водородния 

пероксид, реагира с дианиона на луминола. Продуктът на тази реакция, 

органичен пероксид, е много нестабилен и веднага се разлага със загуба 

на азот, за да се получи 3-аминофталова киселина (3-АРА) в възбудено 

състояние. Тъй като 3-APA се отпуска, той изпуска видима синя светлина 

[Фигура 16]. 

Heme Catalyst 

Figure 15 -  Luminol Reaction Schematics 

Figure 16 - Chemical reaction between hydrogen peroxide and luminol in the presence of 
hemoglobin. 
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Катализацията на луминоловото окисление не е изключителна за 

желязото, присъстващо в хема групата на хемоглобина. Като такъв този 

тест представлява ниска специфичност и не е достатъчен, за да потвърди 

наличието на кръв в дадена съмнителна следа. 

Разтворът на Luminol от друга страна е с огромна чувствителност: 

възможно е да се открият следи от кръв до съотношение 1: 1000.000 с 

предимството да не се повлияе на заден ДНК анализ. От друга страна, 

старите петна по кръвта се откриват и от Luminol (до 6 години). 

В процеса на хемилуминесценция излъчването на светлина се получава 

от факта, че продуктите на реакцията са във възбудено електронно 

състояние, излъчвайки фотони при преминаване към основното 

състояние. 

 

Kastle-Майер: 

Реакцията на Kastle-Meyer се състои от редуцирана форма на 

фенолфталеин и водороден пероксид, които реагират помежду си, за да 

се получи розов разтвор, направен от вода и фенолфталеинов йон [Фигура 

17]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенолфталеинът е модифициран от конвенционалната си форма, като е 

редуциран и предварително разтворен в алкален разтвор, придавайки му 

слаб жълт цвят. След това, в присъствието на водороден пероксид (H2O2) 

в алкален разтвор, хемоглобинът в кръвта катализира окисляването на 

Figure 17 – Kastle -Meyer Reaction 

(Pink) (Colourless) 

or 

Heme + Hydrogen peroxide + Reduced phenolphthalein Heme + Water + Phenolphthalein 

Heme (catalyst) + H2O2 + C20H14O4 
Heme (catalyst) + 2H2O + C20H12O4 

-2
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тази форма на фенолфталеин до нормалната му форма (C20H12O42-), 

което генерира интензивен розов цвят. 

 

Процедура за тест на луминол (с Bluestar®) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предпази мерки при провеждане на тест с луминол: 
1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

2. Отворете бутилката със спрей с дестилирана вода и добавете двете 

таблетки Bluestar® Forensic. 

3. Завъртете здраво главата на пръскачката в бутилката. 

4. Внимателно разбъркайте бутилката със спрей с кръгово движение на 

ръката си, докато масата се разтвори напълно.       

 

5. В тъмна стая напръскайте пробите с луминоловия разтвор 

(положителен контрол, отрицателен контрол, доказателство № 1, 

доказателство № 2 и доказателство № 5). Пробите трябва да бъдат 

тествани една по една. 

6. Положителен син светъл цвят ще се появи незабавно, ако има кръв. 

7. Запишете резултатите си в таблица 4. 

 

 
Table 4 – таблица за резултати 

Материали 
   Bluestar® Forensic Kit (комплект за закупуване на 

търговци на оборудване за разследване) 
   Доказателство # 1 
   Доказателство # 2 
   Доказателство # 5 
   ръкавици 
   Симулирана кръв 
   Парче плат с животинска кръв 
   Предпазни дрехи 

  2 известни екземпляра (парче плат с кръв от животни и 
симулирана кръв) 
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Петна Резултати Интерпретация на резултатите 

Петна от кръв   

(положителен 
контрол) 

  

Симулирана 
кръв 

  

(отрицателен 
контрол) 

  

Доказателство # 
1 

  

 



 
 

Тема: Идентификация  
 

 
 

Страница | 48  

 

Procedure for Kastle-Meyer Test  

 

 

Провеждане на теста на Kastle-Meyer: 

1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

2. Намокрете памучен тампон с две капки етанол 96% и внимателно 

разтрийте мокрия тампон върху известния кръвен петна (предоставен 

от учителя). 

3. Капнете три капки разтвор на Kastle-Meyer върху тампона. 

4. Капнете три капки водороден прекис 3% върху тампона. 

5. Положителен розов цвят ще се появи след секунди, ако има кръв. 

6. Използвайте чисти памучни тампони, повторете стъпки от 2 до 4 за 

доказателство №5. 

7. За доказателство № 1, доказателство № 2, позитивен и отрицателен 

контрол (предоставен в инструментариума) поставете три капки етанол 

 Материали в 

кутията с 

инструменти 

 Решение на Kastle-

Meyer 

 Водороден 

пероксид 3% 

 Етанол 96% 

 Памучни тампони 

 Доказателство # 1 

 Доказателство # 2 

 Доказателство # 5 

Материали, които предоставяте 
   Предпазни очила 
   Предпазни дрехи 
   Гореща чиния 
   Дигитална скала 
   250 мл градуирана стъклена бутилка 
   50 ml тръба Falcon 
   250 мл кафява стъклена бутилка 
   100 мл градуиран цилиндър 
   Гледайте стъкло 
   Дестилирана вода или 

дейонизирана вода 
   Натриев хидроксид 
   Фенолфталеин на прах 
   Етанол 100% 
   Етанол 96% 
   Водороден пероксид 3% 
   Цинк на прах 
   2 известни екземпляра (парче плат с 

кръв от животни и симулирана кръв) 
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96%, след това три от разтвора на Кастле-Майер и накрая три капки 

водороден прекис върху тампона. 
8. Запишете резултатите си в таблица 5. 

 
Table 5 - Table of test results. 

Петна Резултати Интерпретация на 
резултатите 

Петна от кръв   

(положителен 
контрол) 

  

Симулирана 
кръв 

  

(отрицателен 
контрол) 

  

Доказателство 
# 1 

  

 

 

Въпроси и отговори 

1. Обяснете защо трябва да използвате както положителна, така и 

отрицателна контрола, преди да 

изпробвате непознатите петна: 

 

 

2. Обяснете как е възможно да получите 

положителна реакция с тестовете Kastle-

Meyer и Luminol, като използвате свиня кръв, ако кръвта на 

животните е различна от човешката. 

 

3. Обяснете защо при теста на Kastle-Meyer реагентите не се 

прилагат директно върху оригиналния кръвен петна. 

 

4. При теста на Kastle-Meyer първо трябва да се забележи розовият 

Връзки с учебната програма: 

Природни науки 

и  Химия 
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цвят: 

а) когато прилагате разтвора Kastle-Meyer върху памучния тампон. 

б) при прилагане на водороден прекис върху памучния тампон. 

Обяснете отговора си. 

 

 

Activity II: Blood Типове анализи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпазни мерки: 

   Носете предпазни ръкавици и дрехи, предпазни очила и 

лабораторни маски. 

   Да приемем, че всички червени разтвори са кръв и се справят 

според правилата за безопасност. 

   След използване на материалите използвайте получателя за 

биологични отпадъци, за да ги изхвърли. 

 

Обща информация: 

Кръвта обикновено е основната следа, открита на местопрестъплението и 

се състои от течна част, наречена плазма, която съдържа предимно вода 

заедно с разтворени хранителни вещества, минерали и кислород. 

Цели: 
Изследвайте ABO устройството на 
кръвта, като използвате симулирана 
кръв и антисерум 
Определете кръвната група на 
доказателствата 
Опишете реакцията (антиген - 
антитяло), която възниква при 
въвеждане на кръв 
Обяснете процеса на аглутинация на 
червените кръвни клетки 
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Суспендираните в плазмата са твърд материал, състоящ се главно от 

няколко вида клетки: червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и 

тромбоцити. 

Кръвта се счита за класа доказателство, защото много различни хора 

споделят една и съща кръвна група. Чрез въвеждане на кръвта, открита на 

местопрестъплението, е възможно да се свърже заподозрян с 

местопрестъплението или да се изключи заподозрян. Съответствието на 

кръвните групи обаче не доказва вина, тъй като много хора споделят една 

и съща кръвна група. 

Кръвната група на конкретен човек зависи от наличието или отсъствието 

на определени антигени (обикновено протеин), намиращи се вградени в 

клетката или в плазмените мембрани на червените кръвни клетки. 

 

Как работи? 

Наличието или отсъствието на А и В антигени върху червените кръвни 

клетки определя човешката АБО кръвна група. Това води до 

идентифициране на четири основни кръвни групи: A, B, AB (когато са 

налице и двата антигена) и O (когато няма нито един антиген). Трети 

важен кръвен антиген е Rh фактор. Хората с Rh фактор са Rh 

положителни, а тези, които го липсват, са Rh отрицателни [Фигура 18]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кръвните типове се определят чрез използване на антитела (като анти-

А, Анти-В и Анти-Rh), които съответно реагират с А, В и Rh антигените. 

Антителата, известни още като имуноглобулини, са големи Y-образни 

протеинови молекули, произведени от плазмени клетки и използвани в 

Figure 18 – Diagram showing the different human ABO blood types and Rh factor. 

 Type A              Type B            Type AB      Type O          Type Rh+ 
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имунната система. Антителата се свързват с молекулярната форма на 

антиген, прилягайки като две допълнителни части на пъзела [Фигура 19] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Когато антитела и антигени от един и същи тип (напр. Анти-А и 

антиген А) се съберат, едната ръка на Y-образно антитяло се прикрепя 

към червеното кръвно клетки, а втората рама на Y се свързва с друга 

червена кръвна клетка и аглутинацията или се струпва на червените 

кръвни клетки [Фигура 20] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigen Binding Site 
Antigen 

Variable 
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Constant 

region 

Antibody 

Red cell 
Antigen 

Figure 19 - The general structure of an antibody with an antigen in 
the binding site. 

Figure 20 - An agglutination reaction between antibodies and the 
antigens on cell surfaces. 



 
 

Тема: Идентификация  
 

 
 

Страница | 53  

 Метод за определяне на кръвна група 

 

Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

Използвайте перманентна маркираща писалка, за да маркирате 

тавите с кръв, както е показано на [Фигура 21 

 Повторете процеса за останалите проби: 

 

Табла 1: Доказателство №4 

Табла 2: Доказателство №5 

Тава 3: жертва 

Тава 4: заподозрян 1 

Тава 5: Заподозрян 2 

Табла 6: заподозрян 3 

 

За да определите вида на кръвта, открит в доказателство № 4, 

поставете 4 капки симулирана кръв от доказателство № 4 във всеки 

от кладенците A, B и Rh от тава 1. 

Материали в кутията с 
инструменти 

   Симулирана кръв на 
жертва 

   Симулирана кръв на 
заподозрян 1 

   Симулирана кръв на 
заподозрян 2 

   Симулирана кръв на 
заподозрян 3 

   Симулирана кръв от 
доказателства №4 

   Симулирана кръв от 
доказателства №5 

   Симулиран анти-А 
серум 

   Симулиран анти-В 
серум 

   Симулиран анти-Rh 
серум 

   Тави за кръв 
   Клечки за зъби 
 ръкавици 

Материали,  

 Предпазни дрехи 

 Перманентен маркер 

 Дигитална скала 

 50 ml сокови тръби 

 Гледайте стъкло 

 шпатула 

 100mL чаша 

 100mL градуиран 
цилиндър 

 Пуснете бутилки 

 Натриев хлорид (NaCl) 

 Бариев нитрат (Ba (NO3) 
2) 

 Сребърен нитрат 

(AgNO3) 

 Натриев метасиликат 
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Повторете процеса за заподозрени 1, 2 и 3, жертвата и 

доказателствата №5. 

Добавете 4 капки серум Anti-A (синя бутилка) във всяка от шестте 

ямки с етикет А. 

Добавете 4 капки серум Anti-B (жълта бутилка) във всяка от шестте 

ямки с етикет B. 

Добавете 4 капки Anti-Rh (зелена бутилка) във всяка от шестте ямки 

с етикет Rh. 

Получете три клечки за зъби за всеки слайд. Разбъркайте всяка 

проба антисерум и кръв с отделна чиста клечка за зъби за 30 

секунди. За да избегнете разпръскването на симулираната кръв, не 

натискайте твърде силно върху тавата за писане. 

Наблюдавайте всяка тава и запишете резултатите си в Таблица 7. 

На базата на аглутинацията определете и запишете всяка кръвна 

група [Фигура 22]. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 – Agglutination (A) and no agglutination (B) examples 

 

A A 

B 
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Table 7 - Table of Test Results – with expected results 

Петна Антикуагулация? Да / 
Не  

Тълкуване на резултатите 

Доказателств
о # 4 

Well A:  

Well B:   

Well Rh:  

 

Доказателств
о # 5 

Well A:  

Well B:  

Well Rh:  

 

жертва Well A:  

Well B:   

Well Rh:  

 

Заподозрян 1 Well A:  

Well B:   

Well Rh:  

 

Заподозрян 2 Well A:  

Well B:  

Well Rh:  

 

Заподозрян 3 Well A:   

Well B:  

Well Rh:   
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Въпроси и отговори: 

1. Въз основа на вашите резултати отговаря ли кръвта от 

доказателства № 4 на кръвната група на някой от тримата заподозрени 

или жертва? 

Да не 

Обяснете отговора си. 

 

1. Въз основа на вашите резултати отговаря ли кръвта от 

доказателства № 5 на кръвната група на някой от тримата заподозрени 

или жертва? 

 

            Да не 

Обяснете отговора си. 

 

2. Обяснете следното изречение: „Когато кръв от някой от 

заподозрените съвпада с кръвта от местопрестъплението, което не 

доказва, че заподозреният е виновен“. 

 

3. Кръвните типове се определят от наличието на антигени, 

разположени на: 

а) Всички кръвни клетки 

б) Бели кръвни клетки 

в) Т-хелперни клетки 

г) Червени кръвни клетки 

 

4. Ако човек има тип О + кръв, тогава той има: 

а) O A и B антигени, но липсват Rh антигена 

б) O антиген, но не и Rh антиген 

в) Никой от АВО или Rh антиген 

г) Rh антиген, но не А или В антигени 

5. За следния въпрос определете кръвната група, която се тества. 
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Посочете дали лицето е тип A, B, AB или O. Непременно посочете дали 

лицето е Rh + или Rh- за всеки кръвен тест, показан по-долу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обяснете защо е необходимо да се напише кръвта на 

жертвата, когато се опитвате да определите дали някоя от 

кръвта, открита на местопрестъплението, принадлежи на 

конкретен заподозрян. 

 

Дейност III: ДНК профилиране 

 

 

 

 

 

 

 

Предпазни мерки: 

  Никой от използваните в тази дейност химикали не представлява 

специална опасност, но все пак е добра практика да носите ръкавици и 

1. Обяснете защо е необходимо да се 
напише кръвта на жертвата, когато се 
опитвате да определите дали някоя от 
кръвта, открита на 

 Необходимо време: 

Type:  

Type:  

Type:  
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защитни дрехи, докато работите с който и да е химикал. Батерията, 

използвана в електрофорезата с гел, излага потенциално опасно 

напрежение и представлява опасност от пожар, ако позволите на 

положителните и отрицателните води да се свързват един с друг. 

 

Обща информация: 

Деоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е голяма полимерна молекула, 

намираща се в ядрата на практически всяка клетка в тялото, с изключение 

на червените кръвни клетки и нервните клетки. 

Всяка молекула на ДНК е изградена от две нишки нуклеотиди (наричани 

още бази), които са усукани един около друг, за да образуват двойна 

спирала. Всяка верига е изградена от един нуклеотид, който се свързва с 

другия нуклеотид на нишката в средата, образувайки основна двойка. Тези 

двойки основи са съставени от един от следните набори: Аденин (А) -

Тимин (Т) или Гуанин (G) -Цитозин (С) [Фигура 23]. 

 

                  

            
 

 

 

 

 

 

Всяка верига от ДНК е изградена от вериги нуклеотиди, половината 

от които са дарени от майката, а другата половина от бащата. Поради 

начина, по който клетките се делят, ДНК е уникална за всеки индивид, 

много като пръстови отпечатъци. Вероятността някой от двамата да 

наследи една и съща комбинация от нуклеотиди е много малка. Поради 

тази причина ДНК отпечатъците могат да бъдат използвани за 

идентифициране на индивиди. 

ДНК отпечатъкът може да се извърши върху извлечена ДНК от 

сравнително малки проби от клетки, като капки кръв, слюнка, космени 

фоликули, кожа или сперма. Следователно е възможно да се прави 
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разлика между индивидите чрез анализ на модели в тяхната ДНК. Когато 

се извършва при правилно контролирани условия и се интерпретира 

точно, ДНК отпечатъкът може да свърже или изключи заподозрян към 

определен инцидент. 

За да създадат ДНК отпечатък, учените първо разрязват дългата 

молекула на по-къси сегменти, използвайки верижна реакция на 

полимераза (PCR). ДНК сегментите се разделят по размер върху агарозен 

гел в процеса на гел електрофореза. Гел електрофорезата е концептуално 

подобна на хроматографията, но с малко по-различна цел. Обикновено се 

използва хроматография за отделяне на различни съединения от смес. С 

електрофорезата на ДНК гел целта е да се разделят ДНК фрагменти 

според различни размери. 

 

Какво става? 

За да се визуализират различните фрагменти на ДНК, се прави гел за 

електрофореза и тези проби се зареждат в агарозния гел и се поставят в 

солен разтвор. Върху този гел се прилага електрически ток, предизвикващ 

миграцията на ДНК през гела [Фигура 24]. Гелът за електрофореза 

разделя фрагментите на ДНК по размер, тъй като по-късите фрагменти се 

движат по-бързо от по-големите фрагменти през омрежената структура на 

гела. 
 

 
 

 

 Как работи? 
 В гела за електрофореза ДНК пробите (генерирани чрез PCR), които 

трябва да бъдат анализирани, се зареждат в ямки, образувани в гела 
(формовани от желеподобен материал, като агароза). След това гелът 
се потапя в буферен разтвор, който поддържа рН и пренася 
електрическия ток и се подлага на електрически ток. Тъй като ДНК 

Figure 24 – Typical Gel electrophoresis apparatus 
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фрагментите имат отрицателен общ заряд поради фосфатните групи, 
ДНК пробите се привличат към положителния електрод (анода), който е 
разположен в края на гела, най-отдалечен от ямките, съдържащи ДНК 
разтвора. 
Гелът избирателно забавя миграцията на ДНК фрагментите към 
положителния електрод. Малките фрагменти от ДНК преминават през 
гела сравнително безпрепятствено и така изминават по-голямо 
разстояние през гела. По-големите фрагменти се движат 
пропорционално по-бавно, защото гелът осигурява по-голяма 
устойчивост на техния напредък. Позициите на различните фрагменти 
осигуряват графична карта на разпределението на размера на 
фрагмента в образеца [Фигура 25]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод на електрофореза 

Figure 25 - DNA fragments separated by size 

Материали в кутията с инструменти 
  ДНК проби (доказателства № 4, 
заподозрян 1, заподозрян 3, жертва) 
  Царевично нишесте 
  Сода бикарбонат 
  Алигатор клипове 
  Хартиени квадратчета 
  Пластмасов контейнер (12cmx18cm) 
  Гребен 
  Метални клипове 
  ръкавици 
 

Материали, които 
предоставяте 
  Предпазни дрехи 
  шпатула 
  скалпел 
  250 мл чаша 
  100 мл градуиран 
цилиндър 
  Гледайте Стъкло 
  9V батерии 
  Дигитална скала 
  Микровълнова печка 
  Дестилирана вода 
  пинцети 

Анод 

Cathode (negative) 

Power 

Source 

Wells 
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Част 1: Приготвяне на гела 

1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

2. Пригответе течен буфер натриев бикарбонат с тегло 3 г натриев 

бикарбонат и измервайте в градуиран цилиндър 300 мл дестилирана 

вода. 

3. Използвайте пластмасов контейнер като табла за гела 

(предоставен в кутията с инструменти) [Фигура 26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част 1: Приготвяне на гела 

1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

2. Пригответе течен буфер натриев бикарбонат с тегло 3 г натриев 

бикарбонат и измервайте в градуиран цилиндър 300 мл дестилирана вода. 

3. Използвайте пластмасов контейнер като табла за гела (предоставен 

в кутията с инструменти) [Фигура 26]. 

 Caution: for this step use oven gloves to hold the glass beaker, once it gets too 

hot. 

4. Поставете нагрятата смес вътре в пластмасовия съд и изгладете 

повърхността с шпатула. Настържете повърхността (избършете 

излишъка), докато гелът стане възможно най-равен и гладък. 

5. Поставете гребена на 3 см от единия край и се уверете, че сместа 

е между зъбите на гребена [Фигура 27] 

 

 

 

 

Figure 26 – Plastic container in which to 
form the gel 
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4. Поставете гела във фризера за 20 минути при -20 ° C. 

5. След 20 минути проверете дъното на съда, за да видите дали все 

още е топло. Ако е така, дръжте го във фризера за още 5 минути. 

6. След като извадите гела от фризера, внимателно извадете гребена. 

7. Със скалпел отрежете гела, така че той вече да не докосва краищата 

на кутията - отстранете 1 см гел отстрани, отрежете горния край до 1 см 

от ямките, образувани от гребена, и отрежете долния край така че да 

завършва в рамките на 2 см от далечния край. 

 

 
Част 2: Заредете и пуснете ДНК образците 
1. Сгънете металните щипки, така че да приличат [Фигура 28]. 

 

 

 

 

 

 

4. Поставете металните щипки върху краищата на пластмасовия 

контейнер. Металните щипки трябва да са на 1,5 см от гела [Фигура 29]. 
Предупреждение: Щипките за хартия не могат да докосват 
дъното на гела, тъй като изглежда кафяв цвят (поради 

готвене на брашното).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 – Plastic container with Comb 

Figure 28 – Handling the clips 
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4. С пинсетите потопете края на квадратчетата с хартия [Фигура 30] в 

ДНК проби (предоставени в кутията с инструменти), отстранете 

излишъка с хартиена кърпа и ги поставете внимателно във 

вътрешностите на гел 
 Предупреждение: Почистете пинсетите между пробите с 
алкохол, за да предотвратите замърсяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бавно и внимателно напълнете пластмасовия контейнер с натриев 

бикарбонатен буфер, докато горната повърхност на гела е точно, но 

изцяло потопена в буфера, като нивото на буфера е няколко 

милиметра над повърхността на гела. Не изливайте буфер директно 

върху повърхността на гела или може да повдигнете ДНК пробите от 

ямките, по-скоро използвайте пипета към края, за да повишите 

внимателно нивото. 

      Свържете пет или седем 9-волтови батерии последователно. 

Свържете захранването с апарата за електрофореза, като се уверите, 

че отрицателният край на батериите е свързан към клипа, който е най-

близо до кладенците, съдържащи ДНК пробите [Фигура 31]. 

Свържете пет или седем 9-волтови батерии последователно. 

Свържете захранването към апарата за електрофореза, като се 

уверите, че отрицателният край на батериите е свързан към клипа, 

Figure 30 – Paper Squares 

Figure 29 – Box already with the clips  
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който е най-близо до кладенците, съдържащи ДНК пробите [Фигура 

31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Веднага трябва да видите мехурчета, издигащи се от клиповете. Ако 

това не е така, проверете всички връзки. С течение на времето би 

трябвало да можете да видите багрилата, мигриращи от ямките 

(отрицателна терминална страна) към далечния край на гела 

(положителна терминална страна). Продължете да наблюдавате 

напредъка поне 45 минути или докато не е възможно да се прави 

разлика между лентите. 

5. Запишете резултатите си в таблица 8. 

 

 

 
Table 8 – Table of results 

Проби Резултати Интерпретация на резултатите 

Улика#4   

Жертва   

Заподозрян 1   

заподозрян 2   

 

Figure 31 - Turn on the power 
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Въпроси и отговори: 

 

1. Въз основа на вашите резултати дали някоя от изследваните 

проби е имала същото ДНК-профилиране като доказателство №4? 

                 Да/Не 

Обяснете отговора си. 

2. Гел електрофореза: 

а) Не могат да се разделят фрагменти на ДНК 

б) е подобен на газовата хроматография 

в) Има много тънка колона за стационарната фаза 

г) Използва електрически ток като подвижна фаза 

3. Обяснете целта на гел електрофорезата. 

4. Обяснете функцията на гребена по време на електрофорезата с 

гел. 

. 
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Figure 32 - Fingerprints patterns 

 Дейност IV: Пръстови отпечатъци 

 

 

 

 

Обща информация: 

Много модели и характеристики са използвани за индивидуално 

разграничаване и идентифициране на хората. Отпечатъците - отпечатъци 

върху върховете на човешките пръсти - могат да бъдат използвани за 

идентификация. 

Отпечатъците са статични и не се променят с възрастта, така че човек ще 

има същия отпечатък от детска възраст до зряла възраст. Моделът на 

фрикционния гребен на отделен човек се формира между 10-ата и 24-тата 

седмица на развитието на плода. Точното разположение на гребените се 

определя от дермалните папили, слой от клетки, който отделя външния 

слой на кожата (епидермиса) от подлежащия дерма. С нарастването на 

тялото, моделът променя размера, но не и формата. Тъй като всеки човек 

има уникален набор от пръстови отпечатъци, дори еднакви близнаци, те 

могат да бъдат използвани за индивидуална идентификация. 

Основните хребети във всеки пръст образуват модел. Има три основни 

типа шарки: арка, въртележка и контур. Тези модели се категоризират въз 

основа на наличието или отсъствието на делта [Фигура 32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Определете пръстовите си 

отпечатъци и ги сравнете с 

вашите съученици 

Time required: 20 minutes 

Връзки с учебната програма: 
Естествени науки 
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Уникалността на пръстовия отпечатък не се определя от неговата обща 

форма или модел, а от внимателно проучване на неговите характеристики 

на билото (известни също като detaae) [Фигура 33]. Идентичност, номер и 

относително местоположение на характеристики придава уникалност на 

пръстов отпечатък. Ако два пръстови отпечатъка трябва да съвпадат, те 

трябва да разкриват характеристики, които не само са идентични, но и 

имат еднакво относително разположение помежду си в отпечатъка. 
 
Какво става? 

Мастилото е най-разпространеният метод за записване на триещи се 

гребени на кожата. Отпечатаните пръстови отпечатъци се записват в 

картите за събиране. Всеки пръстов отпечатък се навива с мастило и 

впоследствие се навива в съответното поле на колекционната карта. 

Пръстът се навива от нокът на нокът, за да улови цялата повърхност на 

триенето на билото. Това означава, че пръстът трябва да се навива от 

едната страна на пръста (на нокътя) по цялата дължина около другата 

страна на нокътя. Отпечатъкът, разточен от нокът на нокът, трябва да 

бъде грубо правоъгълна по форма. 

Figure 33 - Some minutiae patterns used to analyse fingerprints 

Fork (or bifurcation) 

Dot 

Eye (enclosure or island) 

Ending ridge 

Island ridge (or short ridge) 
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Метод за анализ на модели на пръстови отпечатъци 

 

 

 

 

 

 

Част 1: Използване на молив за създаване на графитна подложка 

1. Върху празно парче бяла хартия разтрийте графитния молив с 

движение назад и назад, като създадете пластир от графит с площ около 5 

на 7 сантиметра. 

2. Разтрийте десния си показалец върху графитната лепенка, като леко се 

търкаляте отстрани, така че пръстът да се покрие с графит от първата 

става в пръста до върха и от ръба на нокътя до ръба на нокътя. 

3. С лентата, предоставена в кутията с инструменти, внимателно 

натиснете лепкавата страна на лентата върху пръста си от ръба на нокътя 

през пръста до другата страна на нокътя. 

4. Внимателно отстранете лентата. 

5. Натиснете лентата, лепкава отдолу, в картата за събиране, 

предоставена в кутията с инструменти. 

6. Прегледайте пръстовия си отпечатък с помощта на лупа. 

7. Сравнете пръстовия си отпечатък с изобразените образци. 

Материали в кутията с инструменти 

  Лупа 

  Изчисти лента 
  Подложка за мастило 

  Лична карта 
  Карта за събиране 

 Материали, които 
предоставяте 
  молив 
  Бяла хартия 
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8. Определете типа на шаблона на пръстовите си отпечатъци (контур, арка 

или вихър) и някои модели на дребни дрехи (вилица, точка, око, 

завършващ гребен или островен гребен).Part 2: Using an ink pad 

6. 1. Разтрийте десния си показалец върху мастилената подложка, като се 

търкаляте отстрани, докато натискате пръста, като пръстът се покрие с 

мастило от първата става в пръста до върха и от ръба на нокътя до 

ръба на нокътя. 

7. 2. На идентификационната карта, предоставена в кутията с 

инструменти, внимателно натиснете пръста си в полето, обозначено 

като десен показалец, от единия край на нокътя до другия край на 

нокътя. 

8. 3. Повторете стъпките 1 и 2 за другите пръсти, за двете ръце. 

9. 4. Прегледайте пръстовите си отпечатъци с помощта на лупа. 

10. 5. Сравнете пръстовите си отпечатъци с изобразените образци. 

11. 6. Определете типа на вашия пръстов отпечатък (контур, арка или 

вихър) [Фигура 34] и някои дребни шарки (вилица, точка, око, 

завършващ гребен или остров ) 

 

 

Част 3: Събиране на данни от клас 

1. Пребройте броя на учениците, показващи всеки от трите типа шарки 

на пръстови отпечатъци (за пръста на палеца) и поставете тези числа 

в таблица 9. 

2. Попълнете останалите данни в таблица 9 с исканата информация. 
Table 9 – Data Collection from class 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 - Types of fingerprint patterns 
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Въпроси 

 

1. Съответствал ли е процентът на класа със стойността, дадена от 

експерти? 

                   Да / Не 

 

Обяснете отговора си, като използвате данни за поддръжка. 

 

2. Обяснете защо пръстовите отпечатъци са ефективно средство за 

идентификация. 

 

3. Отпечатъци се образуват: 

а) малко след раждането 

б) на възраст около две години 

в) между 10 и 24 седмици на бременността 

г) на бременността на 30 седмици 

 

4. Идентичните близнаци имат ли еднакви отпечатъци? 

 

                  Да /Не 

 

5. Трите основни типа отпечатъци се класифицират като: 

 

а) бримки, въртопи и делти 

б) вихри, бифуркации и арки 

в) бримки, въртопи и арки 

г) арки, ядро и делти 

6. Обяснете защо мастилените отпечатъци се търкалят от ноктите на 

ноктите. 

 

7. Класифицирайте всеки от следните отпечатъци като контур, вихър 

или арка. 

 
 

Type: Whorl  Type: Arch Type: Loop Type: Type: Type: 



 
 

Тема: Идентификация  
 

 
 

Страница | 71  

 

 

Дейност V: Прах и повдигане на латентни пръстови 
отпечатъци 

Objective:  

 

 

Предпазни мерки: 

 Покрийте работната зона с пейка хартия или вестник. 

 Работете с прахообразния прах внимателно, защото той може да бъде 

много разхвърлян. 

 

Обща информация: 

Отпечатъците са един от най-важните видове улики, открити на 

местопрестъплението. Отпечатъците, оставени от пръстови отпечатъци, 

могат да бъдат от три вида: патентен (видими пръстови отпечатъци, 

отложени чрез субстрат като кръв или боя), пластмаса (отпечатъци, 

оставени в разточителен материал), и латентни (скрити пръстови 

отпечатъци, образувани от потта и маслата на кожата) , 

Латентните пръстови отпечатъци са най-често преследваният вид 

отпечатъци от криминалистични детективи и трябва да бъдат 

визуализирани с помощта на подходящи техники за разработка (в 

зависимост от типа повърхност) преди сравнение и евентуална 

идентификация. 

Най-старият метод за разработване на пръстови отпечатъци е 

„напудряване“. Прахообразното нанасяне на пръстови отпечатъци е метод 

за подобряване на латентните пръстови отпечатъци чрез прилагане на 

прахове към остатъците от пръстовите отпечатъци, като ги прави видими. 

Гранулите на прах прилепват към линиите на пот и масло, оставени от 

гребена на пръстовия отпечатък. Прашенето на местопрестъпление или 

доказателство с прах за пръстови отпечатъци е метод на физическа 

Време : 40 минути 
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обработка, а не химическа реакция. 

Праховете за пръстови отпечатъци се използват главно за прашене на 

непорьозни повърхности като стъкло и полиран метал, най-често за 

разкриване на латентни пръстови отпечатъци върху недвижими предмети 

на местопрестъпления. Въпреки че черният прах е най-често използваният 

материал, прахове от други цветове могат да се използват за подобряване 

на контраста на пръстовия отпечатък с фона с различни нюанси. 

 

Какво става? 

Процесът на разработка на латентни пръстови отпечатъци трябва да 

започне с неразрушително визуално изследване на интересуващия 

предмет, използвайки наклонено осветление (лъч бяла светлина под 

наклонени ъгли към повърхността). Косовото осветление позволява 

наблюдение на детайли върху повърхност, където светлината и сенките се 

създават от светлинния лъч. 

След визуалното изследване на пръстовите отпечатъци, те ще бъдат 

разкрити с прах. Прахът включва използването на мека четка за леко 

покриване на повърхността, носеща пръстов отпечатък с прах (направен 

от фино смлян въглерод, въглен, титан или алуминий) и може да осигури 

отлични резултати, ако се направи умело. Ако не, прахът може лесно да 

повреди или унищожи всички налични латентни отпечатъци, така че 

четката се премества по повърхността на обекта, без да го докосва. Това 

позволява прахът да се прилепва към повърхността на остатъците от 

пръстовия отпечатък, без да попадне в пукнатините на повърхността 

[Фигура 35-A]. 

След това откритият пръстов отпечатък може да се повдигне с лепилен 

материал, като лента за повдигане на пръстови отпечатъци, и да се 

постави върху хартиена карта или лист от ацетат като постоянен запис 

[Фигура 35–B]. 

 

 

 

 

 

A B 

Figure 35 - Fingerprint revealed with dust (A) and collected with fingerprint lifting tape (B). 
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Метод за взимане на пръстови отпечатъци 
 
 

1. Покрийте работната маса с пейка хартия или вестник. 
2. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 
3. Поставете графитния прах върху доказателство № 4 и с четката за прах, 
поставена между ръцете, леко извийте, така че перата да се отърсят от 
излишния прах близо до повърхността на обекта, който прашите. Трябва 
да започне да се появява латентен (скрит) пръстов отпечатък. 
Продължете леко да прашите, докосвайки повърхността, докато не 
откриете колкото се може повече от латентния отпечатък. 
4. Поставете лентата, предоставена в кутията с инструменти, поставете я 
върху пръстовия отпечатък и натиснете надолу. 
5. Отлепете лентата и я поставете върху картата за събиране, 
предоставена в кутията с инструменти. Този процес се нарича повдигане 
на печата. 
6. Прегледайте пръстовия отпечатък с помощта на лупа. 
7. Определете типа на пръстовия отпечатък (контур, арка или въртене). 
8. Повторете процеса с доказателство №3, ако ефективно сте го 
предоставили. 
 
Въпроси и отговори: 
1. Посочете кой тип повърхност е по-добър за нанасяне на прах. 
 
 
2. Цветът на праха, използван за прахови отпечатъци, ще варира в 
зависимост от цвета на повърхността. 
 
          Вярно невярно 
 
3. Обяснете какво е косото осветление. 
 
 
4. Отпечатъците от пластмаса трябва да бъдат прашни или третирани, за 
да се идентифицират моделите на билото. 
                         
                         Вярно невярно 
 
5. Отпечатъците, които се отлагат чрез субстрат, като кръв или боя, се 
наричат: 
 
а) пластмасови отпечатъци 
б) патентни отпечатъци 
в) латентни отпечатъци 
г) вдлъбнати отпечатъци 
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Activity VI: Revealing Latent Fingerprints using Iodine Fuming 

 

 

Процедури за безоппастност: 

 Носете предпазни ръкавици, дрехи и лабораторна маска. 

 Йодните кристали са токсични и корозивни и оцветяват кожата и 

дрехите. 

 Йодните изпарения са токсични и дразнещи - носете това в шкафа с 

изпарения 

 За да изхвърлите хартиите с йоден пръстов отпечатък, поставете в 

разтвор на 1М натриев тиосулфат, докато те са безцветни. 

Изхвърлете в нормални отпадъци. Всички останали йодни кристали 

могат да бъдат унищожени по същия начин или да бъдат 

рециклирани за по-късна дейност. 

 Обща информация: 

 На местопрестъплението разследващите търсят улики, които могат 

да им помогнат да идентифицират престъпника. Един от най-

важните видове улики са пръстовите отпечатъци. Някои отпечатъци 

се виждат веднага, но други не. Невидимите отпечатъци се описват 

като латентни. 

 Латентен пръстов отпечатък е пръстов отпечатък, оставен върху 

повърхност в резултат на маслата и потта от порите на пръста. 

Основният компонент на латентните пръстови отпечатъци е 

обикновената пот. Потта е предимно вода и ще изсъхне след доста 

кратък период от време. Останалите компоненти на латентните 

пръстови отпечатъци са предимно твърди и могат да останат на 

повърхността за много по-дълъг период от време. Тези други 

Възстановяване и 
идентифициране на латентни 
пръстови отпечатъци с 
химически реагенти 

Връзка с други науки: 

естествени науки 

 

Време: 10 минути 
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компоненти включват органични съединения като аминокиселини, 

глюкоза, млечна киселина, пептиди, амоняк, рибофлавин и 

изоаглутиногени, както и неорганични химикали като калий, натрий, 

въглероден триоксид и хлор. 

 Тези пръстови отпечатъци трябва да бъдат визуализирани с 

помощта на подходящи техники за разработка преди сравнение и 

възможно идентифициране. Има много химични методи за 

показване на латентни пръстови отпечатъци, един от които е 

изгарянето на йод. Този метод се основава на химическа реакция 

между изпаренията и молекулите, които съставят пръстовите 

отпечатъци. 

 Йодният метод е неразрушителна техника, която използва йодни 

пари за визуализиране на латентни пръстови отпечатъци върху 

порести и непорьозни повърхности, като хартия, индексни карти, 

списания и картон. 

 

 Какво става? 

 При йодния метод обектът, носещ латентни пръстови отпечатъци, 

обикновено се суспендира в затворена камера, в която затоплените 

йодни кристали се извисяват директно в пари, запълвайки въздуха в 

камерата. Резултатът е кафеникави отпечатъци. 

 

 Как работи? 

Йод: 

 Йодът е твърд при стайна температура. При нагряване той 

сублимира (той се променя директно от твърдото състояние в 

газообразно). Когато изпаренията на йод са изложени на остатъци 

от пръстови отпечатъци, по-специално на липиди или мазнини в 

остатъка, те реагират и образуват кафеникав образ на пръстовия 

отпечатък [Фигура 36]. Това изображение е само временно, тъй като 

йодът непрекъснато ще възвишава и ще се изпарява като газ във 

въздуха, оставяйки отпечатъка отново невидим или латентен. 
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Метод за разкриване на пръстови отпечатъци с помощта на 
йодно изгаряне 

 

 

 

  

 
Процедура 
 
1. Облечете ръкавици и защитно облекло. 
2. Прехвърлете доказателство № 6 и четири малки кристали йод в 
прозрачната пластмасова торбичка с пинсети. (Доказателство № 6 = 
хартия, намерена в спортната чанта на спортиста) 
3. Разгънете торбата, така че да съдържа малко въздушно пространство, 
след което я затворете с лепяща лента. 

  4. Кристалите възвишени, пълни торбата с йодни пари. Латентните отпечатъци 

трябва да започнат да се виждат в рамките на няколко секунди до няколко 

минути, тъй като бледо оранжево петна върху образеца. [Фигура 37]. 

 

 

 

 

 

Figure 36 - Latent fingerprint revealed with iodine fuming 

Материали в кутията с 
инструменти 

   Лупа 
   Йодни кристали 
   Доказателство # 6 
   Прозрачна 

пластмасова торба 
  ръкавици 

Материали, които 
предоставяте 

   Предпазни дрехи 
   ножици 
   Лепенки 
   пинцети 
   Карти с хартия 4х10 см 
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Прегледайте пръстовия отпечатък с помощта на лупа. 

Въпроси и отговори: 

1. Обяснете какво представлява латентният пръстов отпечатък. 

 

2. Обяснете за кои типове повърхности е подходящо изпаряване на 

йод. 

3. Опишете и обяснете появата на пръстовия отпечатък, когато 

реагира с изгаряне на йод: 
 
 
 

Figure 37 - Bag with crystals of iodine and Evidence # 6. 



 

 

Част 2:  
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Палеонтология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ботаниката е много широка област на изследване, която включва анализ 
на дървесина, плодове, семена, клони, листа, растителни косми, цветен 
прашец, спори и клетки от водорасли. 

Палинологията е науката, която изучава палиноморфите, тоест прашец, 
растителни спори, гъбични спори и други микроскопични образувания, 
устойчиви на разграждане на киселини. 

Съдебна палинология се отнася до изучаването на палиноморфи за 
получаване на пробационни доказателства по наказателни дела. 
Палиноморфите се прилепват много лесно към различни видове 
повърхности, без да бъдат забелязвани, често наричани „мълчаливи 
доказателства“. Те са много устойчиви на разграждане и трудно се 
отстраняват от повърхностите, дори след последователни измивания. 

Прашецът е гранулиран прах, произвеждан от растения със семена 
(Angiosperms и Gymnosperms) с цел сексуално размножаване по време на 
сезона на цъфтеж, свързан с вида. Мъжкият гаметофит върху поленовото 
зърно е обвит и защитен от твърдо покритие, което го защитава при 
пътуването му от тичинката (мъжки орган) на цвете до шаран (женски 
орган) на друго цвете. Прехвърлянето на цветен прашец може да се 
извърши чрез помощта на животни (главно пчели) или чрез фактори на 
околната среда (вятър и вода), позволяващи опрашване. 

 

 

 

Цели 

Студентите ще могат да: 

  Разпознайте общите характеристики на поленовите зърна 

  Осъзнайте разнообразието от растения, които 

съществуват в зависимост от сорта на цветен прашец 

  Обяснете, че различните сезони, в които цветята на 

растенията влияят върху вида на цветен прашец, намерен 

на местопрестъпление 

  Обяснете ролята на екологията на растението като 

възможна индикация на място за местопрестъпление 
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Морфология на поленовите зърна 

Поленовото зърно има стена с два отчетливи слоя: ексин и интин. 

Ексинът е направен от спорополенин (полимер, много устойчив на 

разграждане, който предпазва от механични действия и дехидратация) и 

малко количество полизахариди, докато интинът е направен от целулоза, 

подобна на стената на други растителни клетки. 

Фигура 38 показва напречно сечение през стената на цветен прашец. 

 Благодарение на устойчивия характер на спорополенин, екзиновият 

слой е в състояние да издържи с течение на времето, дори при 

неблагоприятни условия. Този слой е отговорен и за орнаментиката, 

присъстваща в поленовите зърна, което позволява правилната му 

идентификация дори след разграждане на други съставки. 

Други морфологични характеристики са важни като размер; ако са 

изолирани или групирани; формата; броят, формата, разположението и 

структурата на отворите за цветен прашец също са важни при 

идентифицирането на растителните видове, към които принадлежат 

[Фигура 39]. 

 

Анализът на вида прашец, открит на жертва, тяхното облекло или други 

предмети, може да каже на съдебните експерти къде са били - това може 

да се прилага за незаконни наркотици, пари и дори храна. Възможно е да 

се проследят вещи до конкретно място или дори да се прецени времето на 

годината, в която е извършено престъпление. 

 

Ентомология 
 

 

 

 

 

 

Цели: 
 Студентите ще могат да: 

  Обяснете значението на жизнения цикъл на 

насекомите и други членестоноги при оценката на 

Интервал след смъртта (PMI)Explain that 

environmental conditions also affect the PMI 
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Съдебна ентомология е изучаването на насекоми и други членестоноги 
(чрез таксономия, биология и екология), които обитават разлагащи се 
останки, за да подпомогнат криминални разследвания. 

Най-ранното регистрирано приложение на този метод е открито в Китай, 
през 12 век. От 19 век, чрез публикуването на книгата на Жан Пиер 
Мегнин, тази наука започва да дава по-голям акцент на наказателното 
разследване. Тази книга описва различните поредици от насекоми в трупа 
и се счита за една от най-важните публикации в Съдебна ентомология. 

 

Значението на жизнения цикъл на насекомите при ПМИ 

Скоростта на развитие на насекомите е в пряка зависимост от условията 
на околната среда (температура, относителна влажност, скорост на 
вятъра, валежи), особено температура. Колкото по-висока е 
температурата, толкова по-бързо ще се развият насекомите. Ако 
температурата на околната среда по време на периода на развитие е 
известна, може да се определи времето след смъртта на тялото или пост-
мортем интервал (PMI). Има обаче няколко фактора, които влияят на 
продължителността на развитието на насекомите и които усложняват 
оценката на PMI. Те включват топлината, генерирана от струпването на 
ларви в тялото; тъканта, от която се хранят (която може да варира 
скоростта на развитие на ларвите); наличието на токсични вещества; 
препятствия, които предотвратяват достъпа на възрастни мухи до тялото 
(например затрупани тела, потопени, увити в пластмаса) и неблагоприятни 
условия на околната среда. Тези и други фактори трябва да се вземат 
предвид при оценката на ИПП. 

 

Коса /косми и отпечатъци от стъпала 
 

 

 

 

 

Цели 
Студентите ще могат да: 

  Посочете значението на доказателствата за косата в 

наказателните разследвания 

  Посочете значението на стъпките в наказателните 

разследвания 
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Коса 

Косата е протеинова нишка, която расте от фоликули, намиращи се в 
дермата и е една от определящите характеристики на бозайниците. 
Дължината, цветът, формата, видът на корените и вътрешните 
микроскопични характеристики отличават един вид бозайник от друг. 

Идентифицирането на косата е важен инструмент, използван не само от 
криминалисти, но и от биолози, археолози и антрополози от дивата 
природа. 

Космите могат да се прехвърлят по време на физически контакт, така че 
тяхното присъствие може да свърже заподозрян с жертва или заподозрян 
на местопрестъплението. Видовете възстановени коси, състоянието и 
броят на откритите косми оказват влияние върху стойността им като 
доказателство при криминално разследване. В допълнение, космите все 
още могат да бъдат важни в криминалистичен контекст, тъй като прашецът 
и спорите могат да се задържат за неопределено време, в зависимост от 
честотата на измиване. 

Косата може да бъде анализирана, за да се провери наличието на 
лекарства или хранителни дефицити в системата на човек, да се определи 
неговият химичен състав или да се извлече ДНК от космения фоликул. Те 
могат да бъдат анализирани и чрез сравняване на микроскопичните 
характеристики на космите, помагайки да се определи вида, чиято коса е 
била възстановена. 

 

Стъпки 

Отпечатъците са показание за присъствие, полезно за познаване на броя 
на животните или хората, преминали на определено място. Те са също 
така важни доказателства, открити на местопрестъплението, тъй като 
позволяват възстановяване на престъпни събития (определяне на 
посоката на пътуване или броя на заподозрените) и могат също да бъдат 
важни при определяне дали тялото е било преместено от 
местопрестъплението, или установете дали някое животно е изяло 
мъртвото тяло. 

Важни са не само размерът и моделът на отпечатъка. Материалът, който 
прилепва към отпечатъка, като почвата, предоставя разнообразна 
криминалистична информация (анализ на косата, цветен прашец, анализ 
на влакна и др.). Всичко това може да ви помогне да определите какво 
може да се е случило, кога и къде. 

Характеристика на отпечатъка 

Наблюдението на животни е много трудно - те могат да бъдат много 
предпазливи към хората или са активни само през нощта. 
Отпечатъците на тези животни обаче могат да предоставят 
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информация за видовете, числеността и навиците на животните, които 
живеят или преминават през изследваната зона. За да се 
характеризират стъпките, трябва да се обърне внимание на цифрите 
(т.е. пръстите на животните), броя на цифрите (колко), формата (ако те 
са кръгли или удължени, например), наличието или отсъствието на 
ноктите и според размера и формата на възглавничките / подложките 
(въпреки че те не присъстват при животни с корпуси). Тази информация 
улеснява идентифицирането на видовете [Фигура 40]. На 
криминалистично ниво е важно да се сравни моделът, присъстващ в 
отпечатъка, и неговия размер, тъй като той може да ръководи 
идентифицирането на заподозрените на местопрестъплението. Друга 
по-специфична употреба може да бъде при идентифициране на 
коловозите на гумите на превозното средство [Фигура 41]. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figure 40 – Examples of animal footprint Figure 41 – Examples of tyre tracks 
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Реални случаи 
 

 

Убийството на Мелори Манинг (2008) 

 

Мънинг е била удушена, пребита и намушкана до смърт, преди да бъде 

изхвърлена в река Ейвън на Крайстчърч, където тя е намерена на 19 

декември 2008 г. Полицията е изрязала квадратчета плат от различни 

области на жилетката на Манинг, за да позволи на Далас Милдънхол 

(световноизвестният учен за прашец) да направи карта разпространението 

на цветен прашец, с надеждата да им каже нещо за това как е била убита. 

Пробите потвърдиха, че Манинг е починала на гърба ѝ. Но показаха и 

нещо друго. Нещо стряскащо. 

Един от поленовите видове Милденхол, открит в жилетката на Манинг, 

идва от бромената трева ripgut. Подобно на повечето видове цветен 

прашец, той има характерна структура, която в този случай включва една 

порна. Но в около 10 на сто от тревните зърна Mildenhall видя прашец, 

който имаше две пори, като втората е по-малка и не е разположена 

симетрично, както в повечето многопористи прашечни структури. Това 

беше генетичен мутант. Ако можеше да намери същите структури в някоя 

от пробите от възможни сцени на престъпление, щеше да знае къде е убит 

Манинг. 

С ново чувство за неотложност Милдънхол продължи да работи чрез 

слайдове с прашец, събрани от местните полицаи. В крайна сметка той 

извади късмет, като намери проба, която показва същите мутантни 

поленови зърна, събрани от двор, собственост на банда, известна като 

„Монгрел маунт“, близо до мястото, където е намерено тялото на Манинг. 

Други проби от този буренясал двор потвърдиха тази мутация. 

Откритието беше пробив за случая с Манинг. Проспектът на мафията 

Мауха Хуатахи Фосет в крайна сметка бе признат за виновен за 

убийството на Манинг, въпреки че в момента тече повторно разглеждане 

за това престъпление. 
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Информатори за насекоми 
 

В средата на ноември следобед бяха извикани полицаи за разследване 

на неприятна миризма, излъчвана от еднофамилен дом в югоизточната 

част на САЩ. Не отне много време на разследващите служители да 

открият плитък гроб в мръсното мазе на къщата, който съдържаше лошо 

разложеното тяло на млада женска. 

Веднага стана ясно, че жертвата е умряла от една рана от куршум в 

главата, нанесена от пушка с малък калибър. Едно щателно изследване 

на трупа и изкопаване на почвата във и около гроба от съдебен ентомолог, 

работещ с полицията, разкри наличието на многобройни ларви и какавиди 

на два различни вида мухи. 

Образците бяха събрани от местопроизшествието и върнати в 

лабораторията, за да бъдат отглеждани. Беше анализирана и 

допълнителна информация, включително данни за времето и 

температурата на почвата, за да се определят основните климатични 

условия на мястото на смъртта. Въз основа на биологията на развитието 

на двата вида мухи в тази среда, криминалистичният ентомолог прецени, 

че екземплярите, свързани с тялото най-дълго, са в четвъртия си етап на 

развитие. Изчислено е, че жертвата е починала приблизително 28 дни 

преди датата на откриването на тялото й. 

Тази конкретна информация позволи на властите да се насочат към 

разследването си в и около прогнозния час на смъртта. В рамките на 

кратко време те идентифицираха заподозряна жена, която в крайна сметка 

призна, че е убила жертвата точно 28 дни преди момента на намирането 

на тялото. Освен това тя призна, че се е опитала да погребе жертвата в 

плитък гроб в мазето на къщата, след като извърши убийството. 

Изчисляването на степента на развитие на мухите предостави на 

разследващите единствения научно надежден метод за оценка на времето 

на смъртта на жертвата и впоследствие доведе до арест и осъждане на 

убиеца. 
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Убийство от студено дело, решено от косъм (1977 г.) 

 

През август 2010 г. шерифските детективи за убийства на окръг 

Ривърсайд обявиха, че са разрешили убийството през 1977 г. на барман 

на Рубиду, Джеймс Ананос, известен като „Джими гъркът“. 

 

Джими Ананос е намерен мъртъв на 18 октомври 1977 г. в бара си в 

затваряне. Той е бил намушкан 20 пъти с нож за пържола и е бил ударен 

четири пъти в главата с тъп предмет. Косата бе намерена стисната в 

ръката на Анагнос и се смяташе, че идва от заподозрения Франк Райт, 

който спореше с Анагнос около час преди затварянето на бара. 

Навремето съдебномедицинската лаборатория не трябваше да 

потвърждава, че косата е съвпадение на Райт и делото срещу него не 

можеше да бъде заведено. Нямаше независими свидетели на 

нападението, така че Окръжната прокуратура не повдигна обвинения 

срещу Райт. 

През 2010 г. косата е изпратена в частна лаборатория в Тексас за 
тестване на ДНК. ДНК тестът показа, че косата наистина принадлежи на 
Франк Райт, който почина през 2002 г. от усложнения, свързани с 
злоупотребата с алкохол. Друг пример на криминалистиката, помагаща за 
решаването на дори исторически студени случаи. 

Дейности 

 

Дейност VII: The Hidden Secrets of Pollen Grains 

 
 
 

 

Цели: 
 Наблюдавайте и 

разграничавайте 
характеристиките на 
цветен прашец. 

 Осъзнайте 
разнообразието от 
съществуващи растения. 
Обяснете значението на 
различните сезони, в които 
някои растения цъфтят. 

Връзки с други науки: Биология 

Време: 15 минути 
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Предпазни мерки 
 Уверете се, че хората с алергии не влизат в контакт с цветен прашец 
 Използвайте ръкавици при подготовката на прашец за наблюдение 
 
Обща информация: 
Точно както пръстовите отпечатъци са специфични за отделните хора, 
така и всеки вид прашец е специфичен за всеки вид растение. Анализът 
на прашеца върху дрехи, обувки или предмети може да даде на 
криминалистите полезна информация както за заподозрените, така и за 
жертвите - включително дали има някакви връзки между тях, къде са били 
и т.н. Въпреки че анализът на цветен прашец може да помогне да се 
определят местата, които могат да представляват интерес. за 
криминалисти, ако растенията са много често срещани, имат много голяма 
дисперсионна площ или дълъг период на цъфтеж, това може да усложни 
нещата. Следователно, не всички полени са добри криминалистични 
показатели. 
 
 
 
Метод за анализ на цветен прашец 
 
 
 
1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 
2. Поставете капка дестилирана вода с пипета на Пастьор върху пързалка. 
3. С четката вземете малка проба цветен прашец (доказателство № 14а и 
доказателство № 14б), след което почукайте четката над водата върху 
пързалката, за да освободите прашеца. 
4. Поставете капака на капака отгоре. Попийте всяка излишна вода, която 
може да присъства в краищата на капака, като се използва хартия. 
5. Поставете препарата под микроскоп и наблюдавайте. В таблица 10 
запишете кое изображение на поленовото зърно съответства на 
наблюдаваните доказателства. 
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Table 10 - Record of Observation Results 

Image of the Pollen Grain Evidence nº Species  

 

 

Taraxacum spp. 
 

Екология 
Едногодишни ливади, често в 

селскостопански ниви, посеви и 
овощни градини. 

цъфтеж 
Между март и август 

 

 

 

Salix atrocinerea 
 

Екология 
Полетата на водни течения и 
водоеми. Във влажни почви, 
понякога нитрифицирани. С 

донякъде ацидофилни 
предпочитания. 

цъфтеж 
Между февруари и април 

 

 

 

Angelica sylvestris 
 

Екология 
Мокри ливади с високи треви, 
обикновено на тъмни места, 
понякога на ръба на водните 

линии. 
цъфтеж 

Между март и август 

 

 

Polygala myrtifolia 
 

Екология 
Храст, използван за декоративни 

цели, обикновено свързан с 
градински площи. 

цъфтеж 
През цялата година. 

 

 

Pinus pinaster 
 

Екология 
В борови гори или смесени гори. В 
кисели почви, предимно пясъчни в 

близост до брега, но също и на 
шисти във вътрешните зони. 

цъфтеж 
Между март и юни 
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Въпроси и отговори 

1. Като се имат предвид прашените зърна, представени в доказателство 

№ 14а, какъв извод можете да направите, като вземете предвид видовите 

екологични характеристики, на които цветовете на цветен прашец 

съответстват в таблица, като се вземе предвид, че жертвата е намерена в 

гората.  

2. Като се имат предвид прашените зърна, представени в доказателство 
№ 14, какъв извод можете да направите, като вземете предвид 
характеристиките на цъфтежа на видовете, на които цветовете на цветен 
прашец съответстват в таблица, като се вземе предвид, че случаят, 
свързан с това разследване на престъпления, не се отнася до сезона в с 
извършеното престъпление. Обосновете.Activity VIII: The Insect Clock 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Мерси за безопастност 

 Носете предпазно облекло и ръкавициц 

 След използване на инструментите да се стерелизират 

 

 

Цели: 
Наблюдавайте и разграничавайте 

различните фази на разлагане на трупа. 

Колекция от насекоми, открити на 

трупа. 

Наблюдавайте и различавайте 

различни порядки на насекомите. 

Влияние на факторите на околната 

среда върху разлагането. 

Време: 7 дни 
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Background Information: 

Съдебна ентомология се състои в 

използването на насекоми (и други 

членестоноги) за подпомагане в 

наказателното разследване, тъй като те са първите, които откриват трупа. 

Основното приложение на тази наука е в изчисляването на оценката на 

следсмъртния интервал (IPM), чрез изследване на екологичната 

последователност на колонизация от насекоми, на гниещия труп. От ранна 

възраст се наблюдава, че насекомите, свързани с разлагаща се гръбначни 

животни, проявяват процеси, зависими от периода след смъртта. Един от 

тези процеси е тяхното развитие [Фигура 45], чиито ларви се хранят с 

мъртвата тъкан. 

 
 

 

Използването на насекоми и други членестоноги е идеално за 

криминални разследвания, тъй като те са първите, които откриват трупа и 

присъстват във всички етапи на разлагане, освен че някои видове могат да 

бъдат ограничени до определени сезони. 

 

Връзки с други науки: 

Биология 

 

Figure 45 - Life Cycle of a Fly 
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Фази на разлаганеThe succession of insects is related to the four phases of 

decomposition of the cadaver (1st phase: initial or fresh, 2nd phase: chromatic, 

3-та фаза: емфизематозна, 4-та фаза: втечняване и 5-та фаза: 

скелетонизация) [Фигура 46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първите насекоми, които взаимодействат с трупа, са ордена Diptera 

(мухи), защото могат да открият миризми на дълги разстояния. Етапът на 

ларвите на този орден е адаптиран към първоначалния субстрат на трупа, 

поради източника на храна, който предлага. Насекомите от разред 

Coleoptera са характерни за по-късните етапи на разлагане, където 

стадийът на ларвите има по-голям капацитет за адаптация и където 

ларвите на Diptera служат и като храна. 

Процесът на разлагане може да бъде повлиян от климатичните условия 

(температура, валежи, скорост на вятъра и относителна влажност), 

средата, в която е открит трупът, наличието или отсъствието на дрехи или 

наличието на химикали в трупа. Тези условия могат да увеличат или 

намалят процеса на разлагане на трупа. 

 

 

 

 

Figure 46 - Stages of poultry decomposition: (A) Initial Phase or Fresh 
Phase (B) Chromatic phase (C) Emphysematous phase, (D) 
Liquefaction phase and (E) Skeletonization phase 
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 Meтод 

 
 

 

 

Поставете ръкавици, маска и защитно облекло по време на експеримента. 

Поставете трупа на животно или парче черен дроб на избрано място за 

дейност и получаване на фотографския запис. 

Наблюдавайте трупа / парченцето на черния дроб на животното до 

последния етап на разлагане и ежедневно извършвайте фотографския 

запис. 

Запишете ежедневно данните на климатичните условия (температура, 

валежи, скорост на вятъра и относителен въздух) в таблица 11. 

Съберете насекомите (доказателство №12), наблюдавани върху трупа на 

животното / парче дроб от пинсета, и ги поставете в пластмасови 

бутилки със 70% алкохол и транспортирайте до лабораторията. [Вижте 

как да подготвите капаните за следните насекоми] 

 Наблюдавайте на стереоскопа. 

Идентифицирайте насекомите по клас, ред и семейство и запишете 

данните в таблица 12. 

Събирайте насекоми до завършване на жизнения цикъл на насекомите 

[Фигура 47]. 

 

Материали, които предоставяте 
   маска 
   Защитен костюм 
   парче черен дроб 
   бутилки 
   Етилов алкохол, 

разреден до 70% 
   Мрежа за улавяне на 

насекоми (за предпочитане) 
  стереоскоп 

Материали в кутията 
 Доказателство за 

пинсети №12 (Жизнен 
цикъл на мухата) 
Ръкавици 
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Как да подготвим капаните: 

Нарежете 3 кана с вода (5 литра), където тя започне да се стеснява към 

капака. 

Изхвърлете тапата и завъртете конусовидния край надолу [Фигура 48]. 

 

 

 

 

 

 

 

Поставете трупа на животни или парче черен дроб, за да покрие дъното на 

бутилката. 

Прилепете "фунията" към бутилката с лепяща лента. 

Пробийте дупка от всяка страна на кана, за да преминете жица [Фигура 

49]. 

Figure 48 - Jug with conical end facing down 

Figure 47 – Example of Life Cycle of a Fly 
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Поставете пластмасова чиния, за да покриете „фунията“ и не попадайте 

вода в каната [Фигура 50]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 - Wire placed in the holes made in the jug 

Figure 50 - Trap ready to be placed 
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Table 11 - Meteorological data logging 

Дата 

Метереология  

Температура 
(Max./Min.) 

Вятър 
(Km/h) 

Утаяване 
(mm) 

Относителна 
влажност на 

въздуха 
(%) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Table 12 - Record of collected insects 

Дата на 
изследването клас сметка семейство 
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Въпроси 

1. Каква е функцията на съдебен ентомолог? 

2. Опишете фазите на разлагане на трупа. 

3. Кои са двата основни порядъка на насекоми, използвани в 

съдебномедицински изследвания? 

4. Определете PMI? 

5. Посочете три фактора, които могат да повлияят на PMI. 

 

 
 

Дейност IX: Коса /косми и отпечатъци на стъпала  

 

 

 

Предпазни мерки 

  Носете ръкавици и лабораторно палто при отпечатък 

Обща информация: 

Цели: 
Спомнете си разликата между 

човешката и нечовешката коса. 

Определете видовете от техния 

отпечатък 

Обяснете значението на статуса 

на разпространение и опазване. 

Връзки с други науки 
 
Биология, химия, физика 

 

 

Време: 60 минути 
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Hair axis 

Hair root 

Косата се състои от три основни анатомични области: кутикулата, 

кората и, когато има такива, медула [Фигура 51]. Цяла коса трябва да 

съдържа част от корен и ос [Фигура 52]. 

 

 

 При криминалистично разследване, когато някои от 

доказателствата са косми, първият въпрос, на който трябва да се 

отговори, е дали косата е от човешки или нечовешки произход [Фигура 53]. 

В опит да се идентифицират нечовешки косми, аспектите, свързани с 

трите анатомични области и други характеристики, трябва да се изучават 

систематично.   

  

 

 
Table 13 - Differences between Human and Non-Human Hairs 

Функция Човешка коса Други косми 

Цвят Относително Често показва тонална / 

Figure 51 - Anatomical diagram of a hair Figure 52 – Complete hair 

Cuticle 

Medulla 

Cortex 

Figure 53 - (A) Deer family hair; (B) Dog's hair; (C) Human's Hair 
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последователни по оста цветна промяна по оста 

кора 

Заема по-голямата част 

от ширината на оста - по-

голяма от медулата 

Обикновено по-малка от 

ширината на медулата 

пигмент 

Еквивалент, макар и 

малко по-голям по посока на 

кутикулата 

Централна или по-плътна 

по посока на медулата 

Костен 

мозък 

По-малко от една трета 

от широчината на оста. 

Аморфни, предимно 

непрекъснати, когато 

присъстват 

По-голяма от една трета от 

широчината на оста. 

Непрекъснато, често 

вариращо в аспекта по 

протежение на оста и с 

определена структура 

Скали 

Припокривате се по 

подобен начин по оста, от 

корена до върха 

Най-често присъстват 

вариации на припокриване по 

оста на корена до върха 

 

 

 

 Микроскопско изследване на косата при 4x, 10x и 40x ви позволява да 

запишете общата форма 

на косата; дали коренът 

присъства и ако е такъв, 

неговата форма и вид; 

основните 

характеристики на 

косъмния вал, вида на 

медулата, която има 

[Фигура 54] и дори дали 

косата е претърпяла някаква повреда. 

Друг вид криминалистичен анализ, който може да се извърши върху 

косата, е ядреният ДНК анализ. Това може да се направи само на коса, 

която беше скубана със сила и по време на фазата на растеж (анаген) 

Figure 54 - Appearance of some types of medulla: (A) 
continuous, translucent; (B) continuous, opaque; (C) 
greater medulla area than the non-medullary cortex; (D) 
lower medulla area than the non-medullary cortex 
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[Фигура 55]. Само при тези условия клетките от обвивката или 

фоликуларната тъкан ще останат прикрепени към кореновата зона за 

възможен анализ [Фигура 56]. За съжаление в повечето сцени на 

престъпления намерената коса е лишена от този материал и не е 

възможно да се анализира ядрената ДНК. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figure 56 - (A) Hair root that allows the analysis of nuclear DNA; (B) 
Hair root that does not allow nuclear DNA analysis 
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Методи за анализ на коса и отпечатъци от стъпки 

 

Микроскопско наблюдение на косата с помощта на две допълващи 

техники: 

Купикуларното впечатление и напречната секция на медулата 

Купикуларното впечатление 

1. На един слайд четкайте с лак и след това поставете коса върху лака. 

2. Изчакайте няколко секунди, докато лакът изсъхне, и отстранете 

внимателно косата с помощта на пинсети. 

3. Поставете пързалката под микроскоп и наблюдавайте следата, 

оставена от косата. 

4. След това проверяваме дали наблюдаваният модел съвпада с известен 

модел. 

Напречната секция на медулата 

Материал,който 
предоставяте: Коса 

   Доказателство # 13 
   Пързалки 
   Покрийте фишове 
   пинцети 
   вода 

  микроскоп 

Материал, който предоставяте: 
Отпечатъци 

   Пластмасов контейнер 
   с.л. 
   Бутилка с вода 
   Вестник (3 листа) 
   200мл измервателен 

цилиндър 
   Четка за зъби 

  Гипс 

Материали в кутията: 
отпечатъци от стъпки 

 Отпечатък от стъпка (улика#11) 
 ръкавици 

 

Материали в кутията: косми 
 Котешки косъм 
 Кучешки косъм 
 пипета 
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1. Извадете мозъка на Sambucus nigra от изсушен клон на Sambucus. 

2. Нарежете мозъка на две половини с помощта на бръснач. 

3. Разстелете лепило върху една от половините на мозъка и паралелно 

поставете космите добре опънати. 

4. Затегнете двете половини с известна сила, за да осигурите 

свързването. 

5. След това с помощта на бръснарско острие изрежете много тънки 

филийки от мозъка с космите и съхранявайте. 

Внимание: Използвайте само половината острие. 

6. Поставете капка вода върху микроскопична пързалка, след това 

вмъкнете резен мозък и върху който поставихме капачка за покриване. 

7. Поставете под микроскоп и наблюдавайте при различни увеличения. 

8. Трябва да повторим процеса за останалите филийки. 

9. Запишете характеристиките, които наблюдавате в косата. 

10. Използвайте таблица 13, за да се опитате да определите дали косата е 

от човешки или нечовешки произход. 

Стъпки 

Подготовка на мазилката: 

1. Смесете 12 супени лъжици мазилка със 150 мл вода (измерена с 

градуиран цилиндър), за да приготвите отпечатъка на вълка. 

2. Поставете сместа за мазилка [Фигура 57] в отпечатъка и оставете 

да изсъхне за около 15 минути. 

 

 

 
 

Figure 57 - Placement of the plaster mixture in the footprints 
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Премахнете внимателно лейкопласт (Доказателство № 11), като 

премахнете малко почва около тях (за да улесните отстраняването на 

отливки) и ги увийте в хартия [Фигура 58]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оставете отливките да се втвърдят за един ден. 
Измийте гипсовите отливки с течаща вода и стара четка за зъби 

[Фигура 59]. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Оставете да изсъхне и обсъдете състоянието на разпространение и 

опазване на видовете, на които съответства отпечатъкът [Фигура 60]. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figure 58 - Casts wrapped in paper 

Figure 59 - Washing of the plaster casts with running water and a 
toothbrush 

Figure 60 - Dry plaster cast 



 
Thematic: Environment Education 

страница | 107  

 

Въпроси и отговори 

1. Мислите ли, че в наблюдаваните проби на косата би било възможно 

да се извърши ядрен ДНК анализ на косата? Обосновете. 



 

 

Част  3:  
Здравно образование 
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Алкохолен ефект върху черния дроб 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Химически, алкохолът е всяко органично съединение, където хидроксилна 

група (-OH) е свързана към наситен въглероден атом. 

 

Етанол 

Етанолът е един от основните алкохолни компоненти в алкохолните 

напитки. Това е летливо, запалимо и безцветно съединение, намиращо се 

най-вече в течната си форма. Има малко сладка, характерна миризма. 

Неговата химична формула е C2H6O и може да се произведе чрез 

естествени процеси, предимно чрез ферментационния метод, присъстващ 

в дрожди или изкуствено, чрез нефтохимични процеси. Етанолът се счита 

широко за психоактивно лекарство, което предизвиква характерна 

интоксикация и невротоксичност при поглъщане в достатъчни дози. 

 

Потенциална вреда от консумацията на етанол 

Едно от най-разпространените лекарства в съвременното ни общество, 

вредните ефекти на етанола и алкохола са широко проучени. Тези ефекти 

включват: загуба на равновесие, стомашно-чревни нарушения, 

краткотрайни токсични алергични реакции, увреждане на нервната, 

дихателната и бъбречната система, хормонален дисбаланс и рак. Може би 

Цели: 
Учениците ще могат да: 

  Посочете възможните последици за здравето от 

превишаване на консумацията на алкохол. 

  Обяснете общата функция на черния дроб при 

метаболизиране на алкохол. 
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един от най-големите известни ефекти е увреждането на черния дроб, 

което в крайни случаи може да бъде фатално. 

Ефект на алкохола върху черния дроб на човека 

Черният дроб е най-големият твърд орган, най-голямата жлеза и най-

сложният в човешкото тяло. В нормални условия, в допълнение към 

метаболизма на погълнатите хранителни вещества, производството на 

жлъчка, производството на основни вещества за организма и 

унищожаването на бактерии, тук се случва метаболизмът на токсичните 

вещества в организма. Освен това е орган с голям капацитет за 

регенерация. 

Черният дроб е също органът, който най-много се влияе от консумацията 

на алкохол, тъй като изхвърля целия излишен етанол, който се консумира 

от организма. Смятан за токсин, този орган метаболизира алкохола чрез 

поредица от "редокс" реакции. 

 

Криминалистична значимост 

При криминалистичните проучвания патолозите са запознати със 

ситуациите на смърт при злоупотреби с алкохол, при които причината за 

смъртта не може да бъде определена. В тези случаи е важно да се 

определи дали смъртта е свързана или не с прекомерната консумация на 

алкохол. 

Може да бъде много трудно да се определи причината за смъртта. Дори в 

случаи на тежка злоупотреба с алкохол с анамнеза за висока предишна 

консумация може да има малко или да няма алкохол в кръвта след 

смъртта. Възможно е да няма признаци на насилие или други наркотици. 

При аутопсия единствената улика може да е наличието на мазен и 

уголемен черен дроб. Патологът трябва да проучи черния дроб по-

отблизо, за да определи дали алкохолът е имал роля за смъртта - 

прегледът на клетките и метаболитите, присъстващи в кръвните тестове, 
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става важен, тъй като се стреми да направи заключения относно 

причината за смъртта. 

Превишение на консумацията на захар 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захарите са разтворими въглехидрати. Те могат да бъдат 

монозахариди или прости захари, като глюкоза, фруктоза и галактоза. 

Монозахаридите установяват гликозидни връзки за образуване на 

дизахариди, като захароза (фруктоза + глюкоза), лактоза и малтоза. 

Глюкозата играе ключова роля в метаболизма на живите същества, 

като е основният източник на енергия за клетките. Той е и много гъвкав 

предшественик в биосинтетичните реакции. 

Фруктозата, присъстваща в различни плодове, в глюкозен сироп и 

получена при хидролиза на захароза, може да влезе в гликолиза, след 

като се превърне във фосфорилирано производно (3 глицералдехид 

фосфат), а метаболизмът му при хората се осъществява предимно в 

черния дроб и не се регулира от инсулин, нито предизвиква отделяне на 

инсулин. 

Нивото на кръвната захар се регулира от няколко органа, като черният 

дроб е най-големият метаболитен регулатор. Освен черния дроб, 

бъбреците също играят важна роля за регулиране на нивата на кръвната 

глюкоза и са отговорни за филтрацията и реабсорбцията на кръвната 

глюкоза. 

Мускулите могат бързо да консумират глюкоза, избягвайки скокове на 

кръвната захар. 

Цели: 
Учениците ще могат да: 

Припомнете си възможните здравословни 

проблеми от прекомерната консумация на захар. 

  Разграничете между "добри" и "лоши" захари. 

  Посочете основния молекулен състав на 

различни захари 
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В мастната тъкан мастните киселини под формата на триацилглицерол 

се синтезират и съхраняват от глицерол фосфат и свободни мастни 

киселини, за да се използват като субстрат за глюконеогенеза (образуване 

на глюкоза) в черния дроб, когато е необходимо. Адипозните клетки също 

произвеждат лептин, хормон, който контролира енергийния баланс, 

намалява апетита и, следователно, индуцира загуба на тегло. 

И накрая, панкреасът произвежда хормони като инсулин и глюкагон, 

които са от съществено значение за регулирането на нивата на кръвната 

захар. 

Глюкагонът се освобождава в отговор на ниските нива на глюкоза в 

кръвта и има функцията да поддържа стабилни плазмени нива на глюкоза 

между храненията чрез стимулиране на глюконеогенезата и 

освобождаването на глюкоза от черния дроб и инхибира гликолизата и 

синтеза на мастни киселини. По този начин този хормон действа само в 

черния дроб. Освобождаването му се инхибира от инсулина. 

Инсулинът се освобождава, когато кръвната глюкоза се повишава и 

действа като сигнал, че клетките с рецептори за този хормон, като тези в 

черния дроб, мускулите и мастната тъкан, повишават пропускливостта си 

към глюкоза, позволявайки й да влезе вътре. Повишените нива на инсулин 

обаче водят до десенсибилизация на мембранните рецептори, което води 

до резистентност към инсулин, което характеризира диабет тип II. 

Консумацията на захари се увеличава през годините, особено поради 

добавянето на захари, като захароза и глюкозен сироп, в храни и напитки 

(например в безалкохолни напитки). 

Тази прекомерна консумация може да причини различни здравословни 

проблеми, като затлъстяване, диабет тип II, метаболитен синдром, 

безалкохолен стеатохепатит и кухини. 

Световната здравна организация (СЗО) определя затлъстяването като 

"ненормално или прекомерно натрупване на мазнини, което може да 

причини вреди на здравето". 

Затлъстяването и наднорменото тегло повишават риска от сърдечно-

съдови заболявания, диабет, мускулно-скелетни заболявания (особено 

остеоартрит) и дори някои видове рак (рак на ендометриума, яйчниците, 
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гърдата, простатата, черния дроб, жлъчния мехур, бъбреците и дебелото 

черво). 

Диабет тип II причинява повишаване на нивото на кръвната глюкоза 

поради инсулиновата резистентност. Първоначално панкреасът 

произвежда прекомерно количество инсулин, за да компенсира тази 

резистентност, но с течение на времето губи способността да произвежда 

инсулин, достатъчно, за да поддържа нивата на кръвната захар в 

нормални граници. 

Симптомите на диабет тип II включват желанието за уриниране по-

често, особено през нощта, жажда, прекомерна умора, нерегламентирана 

загуба на тегло, проблеми със зрението, наред с други. 

Метаболитен синдром е комбинацията от диабет, високо кръвно 

налягане и затлъстяване. 

Безалкохолният стеатохепатит е набор от проблеми, причинени от 

натрупване на мазнини в черния дроб, което може да доведе до сериозно 

увреждане на черния дроб и дори цироза. 

Проучванията показват, че ефектите на фруктозата, присъстваща като 

добавка в много храни и напитки, водят до влошаване на тези 

заболявания. Това е така, защото фруктозата се преобразува в глицерол, 

което причинява дори по-голямо наддаване на тегло от глюкозата, както и 

намалява инсулин и лептин. 

Последните проучвания също така предполагат, че диета с твърде 

много захар също може да намали способността на мозъка да си 

припомня информация, както и колко добре се учи от нови преживявания. 

 

Криминалистична значимост 

Диабетна кетоацидоза, известна като „тихата смърт“ е потенциално 

животозастрашаващо усложнение на диабета. Симптомите могат да се 

появят много бързо - в някои случаи хората може да не осъзнават, че 

преди това са имали диабет. Когато няма видима причина за смърт, 

патолозите могат да установят дали диабетна кетоацидоза (ДКА) е била 

отговорна. 
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ДЕЙНОСТИ 
 

Дейност X: Алкохолен ефект върху черния дроб 

 

 Предпазни 

мерки: 

  Носете 

ръкавици по 

време на 

дейност. 

  Внимавайте, когато използвате остри предмети. 

  След използване на материалите, те трябва да бъдат 

стерилизирани с използването на подходящи продукти. 

Objective: 
To evaluate the effect of ethanol on animal cells. 

To explain the metabolism of alcohol. 

To explain the importance of Catalase in the 

metabolism of Hydrogen Peroxide 

Свързани науки: 
Биология и Химия 
 

 

Препоръчително време: 
Приготвяне на чернодробни проби: 15 минути 

Приготвяне на етанолни разтвори: 15 минути 

Излагане на черния дроб на етанол: 48 часа 

Каталазна активност във водороден прекис: 
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Alcohol 

dehydrogenase 

Acetaldehyde 

dehydrogenase 

Алкохолът е едно от веществата, които влияят най-много на черния 

дроб, тъй като именно там се осъществява по-голямата част от 

метаболизма на алкохола. В случаите на злоупотреба с алкохол се 

свързва наличието на мастен и увеличен черен дроб, а в по-тежките 

случаи - наличието на белези в черния дроб (цироза, която го оставя с по-

твърда консистенция) [Фигура 61], което в крайна сметка може да причини 

черния дроб рак. 

 

 

 Основният път на метаболизиране на алкохола [Фигура 62] се 

осъществява чрез ензима алкохолна дехидрогеназа (ADH), който го 

превръща се в ацеталдехид.Това е токсично за организма, дори и в малки 

концентрации, и затова трябва да се превърне в ацетат от ензима алдехид 

дехидрогеназа (ALDH). След това този ацетат ще бъде използван при 

други метаболитни процеси в организма. 

 

Водородният пероксид е страничен продукт на няколко важни 

процеса в организма, като имунната система, при която се произвежда 

като защитен механизъм срещу вредните организми. Произвежда се и при 

разграждането на липиди и аминокиселини в организма. Въпреки това, 

водородният пероксид също е токсичен за клетките на тялото и трябва да 

се разгради сам. Това се прави от ензима Каталаза, който се намира в 

пероксизомите в цитоплазмата на клетките. Този ензим разгражда 

водородния пероксид във молекули вода и кислород [Фигура 63], които 

Figure 61 – Stages of Liver Disease 

Figure 62 - Scheme of the main pathway of alcohol metabolism 
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могат да бъдат използвани положително от тялото. 

В случаите, когато физиологията на клетките е повлияна от излишната 

консумация на алкохол, метаболизмът на черния дроб се влияе. Това 

намалява способността на черния дроб да променя тези токсични 

продукти в нещо по-малко вредно и в организма има натрупване на 

токсични молекули. 

Метод за определяне на ефекта на алкохола върху черния дроб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Подготовка на черния дроб 

1. С маркера идентифицирайте кипящите епруветки с числа от 1 до 6 

(които съответстват на записаните в тетрадката данни с теглото и 

съответните измервания на пробите) 

2. Поставете чашката на Петри на скалата (тара до 0). На бяла плочка 

изрежете 6 парчета черен дроб (доказателство № 8) с маса около 2 g 

всяко. 

3. Измерете и претеглете всяка чернодробна проба и запишете 

стойностите. Докато пробите се измерват / претеглят, всяка от тях се 

поставя във всяка вече номерирана кипяща тръба от 1 до 6. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: Съхранявайте парче черен дроб в хладилник за 48H, 

което след това може да се използва за останалата част от дейността. 

Материали 
 Пресен черен дроб (доказателство № 8) 
   Блюдо Петри 
   Дигитална скала 
   100мл пластмасов цилиндър 
   2 - 150mL чаша 
   8 - 100mL чаши с капак 
   Пълнител за пипети 
   50мл градуирана стъклена пипета 
   скалпел 
   Владетел 
   Етанол (96%) 
   Дестилирана вода 
   Водороден пероксид 
   Перманентен маркер 
   пинцети 

  ръкавици 
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Б. Приготвяне на етанолни разтвори 

1. Под числа от 1 до 6 от всяка чаша се отбележи съответните 

концентрации на етанол. (0%, 12,5%, 25%, 50%, 75%, 96%); 

In the numbered cups, with the liver samples (Evidence#8) inside, prepare 

each ethanol concentration to a total volume of 25ml according to Table 14. 

 

Забележки: За да избегнете минималното изпаряване на етанола, 

първо поставете дестилираната вода във всяка чаша и чак след това 

етанола. 

 

Първо поставете около 130 ml дестилирана вода в чашата от 150 ml (за да 

избегнете замърсяване на първоначалния източник на вода) и във всяка 

съответна чаша пипетирайте стойностите на водата, посочени в 

таблицата. 

 След това поставете в другата чаша от 150 ml, около 130 ml етанол (96%) 

(за да се избегне ограничаване на първоначалния източник на етанол) и 

във всяка съответна чаша пипетирайте посочените в таблицата 

количества етанол и веднага покрийте с капака, за да избягвайте 

изпаряването на сместа. Всяка епруветка леко разклатете, за да се смеси. 

Оставете пробите в чашките за най-малко 48 часа. 

След 48 часа отстранете всяка чернодробна проба (доказателство № 8) и 

отбележете съответните тегла и мерки за сравнение с първоначалните 

бележки. 

Поставете обратно всяка проба в съответната етикетирана чаша, като 

изхвърлите течността от всяка. Тези проби ще бъдат използвани в 

следната дейност. 
Table 14 - Ethanol 96% Dilutions 

Dilutions 
Номер на 
чашката %етанол Дестилирана 

вода етанол(96%) 

1 0% 50ml 0ml 
2 12,50% 43,5ml 6,5ml 
3 25% 37ml 13ml 
4 50% 24ml 26ml 
5 75% 10,9ml 39,1ml 
6 96% 0ml 50ml 
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А. Каталазна активност върху водородния пероксид 
1. Внимателно нарежете 2 парчета пресен черен дроб, всеки около 2 g, и 
претеглете върху петри, поставен на скала (таран до 0). Забележете 
четенето. 
2. Поставете чернодробна проба в една от четирите чаши. Определете 
чашата като "пресен черен дроб" 
3. Във втора чаша поставете другата чернодробна проба с малко вода с 
почистващ препарат и идентифицирайте чашата като "Черен дроб с 
почистващ препарат". 
4. Изберете от предишния експеримент чашите с черен дроб, които са 
били изложени на концентрации от 12,5% и 50% етанол - поставете тези 
парченца черен дроб в останалите две чаши. 
5. С помощта на пластмасовия цилиндър поставете 15 ml водороден 
прекис във всяка от четирите чаши и веднага поставете капак върху всяка, 
за да не излезе газ. 
6. Оставете реакцията да се прояви за 3 минути. Наблюдавайте 
образуването на реакционния продукт във всяка чаша. 
7. Междувременно разбъркайте добре с лъжица чашата, съдържаща 
почистващия препарат, за да образувате колкото се може повече 
мехурчета. 
19. След 3 минути свалете капака от всяка чаша на свой ред и с помощта 
на осветена клечка наблюдавайте първоначалната реакция на пламъка 
във всяка от четирите чаши 
  
 
Въпроси и отговори 
1. Прегледайте всичките си измервания и наблюденията, които сте 
направили, включително физическия вид на черния дроб, когато сте 
изложени на разлики в концентрациите на етанол. Какви изводи можете да 
направите за въздействието върху способността на черния дроб да 
метаболизира токсичните вещества в организма? 
 
2. Какви са мехурчетата, които се образуват след добавяне на водороден 
пероксид към черния дроб? Как определихте това? 
 
3. Каква разлика забелязахте при производството на мехурчета / кислород 
относително към увеличаващия се процент на етанол, на който е изложен 
черният дроб. Обяснете отговора си. 
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Дейност XI: захар в кръвта 

 

 
 
 

Предпазни мерки: 

 Носете ръкавици и защитно облекло 

 Реагентът на Бенедикт е дразнител - износване на очите 

 Отоплителната плоча изисква специални грижи, тъй като достига 

високи температури. 

Обща информация: 

Въглехидратите, наричани още захари, са един от компонентите на 

нашата диета, но не всички те имат същия ефект върху тялото. 

Метаболизмът на захарите в организма зависи от степента му на 

полимеризация, т.е. прости захари се метаболизират по-лесно от 

сложните молекули. Следователно консумацията на сложни захари е по-

полезна за организма, за разлика от обикновените захари, които имат по-

вредно въздействие върху здравето. 

Въглехидратите са полихидроксилирани алдехиди, полихидроксилирани 

кетони или съединения, които при хидролиза могат да бъдат 

преобразувани. Тези съединения могат да бъдат разделени на 

монозахариди, дизахариди и полизахариди, според степента им на 

полимеризация. 

Монозахаридите са така наречените прости захари и следователно вече 

не могат да бъдат хидролизирани. Обикновено те са кристални, сладки и 

водоразтворими с обща структурна формула [CH2O] n, като въглеродното 

число е по-голямо от 2 (n> 2). В допълнение, те се характеризират като 

Цели: 
За да посочите разликите между 

захароза и фруктоза, и прости и 

сложни захари. 

Required time: 90 minutes 

СВързани науки: Биология 
и химия 
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редуциращи захари, тоест техните алдехидни и кетонови групи могат да 

бъдат подложени на окисляване и са класифицирани според броя на 

въглеродните атоми. Най-често срещаните и решаващи функции при 

живите същества са алдо-пентозите и алдо-хексозите, които съответно 

имат 5 и 6 въглеродни атома. 

Хексозите, които се открояват по своята важност, са глюкозата и 

фруктозата, които се подчиняват на общата формула C6H12O6 и са 

основните енергийни източници на живи същества, тъй като те са богати 

на енергия биомолекули, съставляващи основните клетъчни горива. Най-

разпространеният монозахарид в организма е глюкозата, чиято химична 

структура е представена на фигура 64 (А). В метаболизма глюкозата е 

един от основните източници на енергия и осигурява 4 калории енергия на 

грам. По отношение на фруктозата, чиято химична структура е показана на 

фигура 64 (Б), това е известно като плодова захар и се характеризира с 

това, че е по-сладък от самата захароза. 

Те са сравнително малки молекули и разтворими във вода, които могат да 

променят осмотичния баланс на клетките, а също така са основната 

форма на транспорт в групата на въглехидратите. Най-важните и често 

срещани дизахариди освен захароза са малтозата и лактозата. 

Сахарозата, показана на фигура 65, събира глюкоза и фруктоза чрез 

гликозидна връзка между въглерод 1 и 2. 

Олигозахаридите имат от 3 до 9 градуса на полимеризация (от 3 до 9 

монозахаридни молекули), докато полизахаридите имат степен на 

полимеризация 10 или повече (от 10 молекули / монозахариди). 

Последните са сложните захари или макромолекули и могат да бъдат 

хидролизирани в няколко молекули монозахариди, чрез действието на 

някои ензими. Нишестето, гликогенът и целулозата са сред най-известните 

примери за този вид въглехидрати. 

 

Какво става? 

За да се разберат химичните реакции, участващи в присъствието на 

въглехидрати, ще се направи цветна скала. 

Редуциращите захари участват в химична реакция, която показва 
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наличието на въглехидрати. Реагентът Бенедикт съдържа медни (II) йони, 

които се редуцират от редуциращите захари, образувайки редуцирани 

медни (I) йони, които се утаяват под формата на меден оксид. Тази 

химическа реакция, която е представена на фигура 66, обаче се случва 

само при наличието на високи температури. 

Редуциращата захар група ще намали медните йони, присъстващи в 

реагента Бенедикт в присъствието на топлина, като по този начин ще 

образува меден оксид, който има характерен червеникавокафяв или 

„тухленочервен” цвят. Наблюдавайки тази реакция, ще видите 

оригиналния син цвят на медните йони в алкалния разтвор, променящ се 

на „тухленочервен“ цвят. 

Интензитетът на произведения цвят зависи от концентрацията на захарта 

в разтвора. Тестване на диапазон на концентрация на захарни разтвори 

позволява да се получи цветова скала. Забележка: наблюдаваният цвят 

може да не е очаквания цвят „червена тухла“ - ключовият проблем е да 

наблюдавате промяната на цвета и интензивността на произведения цвят. 

 

Обосновка на тестваните захарни продукти 

Захарта се появява в много различни продукти, някои от които са 

популярни сред децата. С нарастващата загриженост за затлъстяването в 

детска възраст, за сравнение са избрани следните продукти: 

- Плодове (ябълка, круша) 

- Напитки (плодов сок и лимонада) 

- Сладкиши (например поло и бели мини-ружа) 

Сладкишите, често популярни при децата, съдържат голямо количество 

прости захари, които бързо се усвояват и могат да причинят проблеми в 

организма, когато се консумират в излишък. Безалкохолните напитки също 

са много популярни сред децата и в тях също има значителни количества 

захар. 
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Метод за определяне на количеството налична захар 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Част 1: Цветна скала 
 

Направете цветна скала: 
1. Пригответе епруветки с различни разтвори на увеличаващи се 

концентрации на фруктоза: 

а) Добавете фруктоза (0 g, 0.05 g, 2,5 g, 10 g) към 10 ml вода и 

разбъркайте старателно (използвайте вихър, ако е необходимо). 

Внимание: Направете всяка концентрация в различна епруветка. 

b) С помощта на Пастерова пипета добавете 30 капки от всеки 

разтвор във всяка епруветка. 

в) Етикетирайте всяка епруветка с добавеното количество фруктоза 

2. Добавете 10 капки реагент Бенедикт във всяка епруветка 

3. Пригответе водна баня до висока температура 

4. Поставете епруветките във водна баня за 1 мин 30 сек 

5. Извадете епруветките и поставете в багажник. Оставете да 

изстине за 2 минути 

6. Поръчайте епруветките по концентрация, за да изградите своя 

собствена цветова скала 

 

 

Част 2: Количествено определяне на захарта 

 

1. Подгответе епруветките с различните тествани захари. 

Използвайте 1 g от всяко твърдо вещество (смляно) и 10 капки от 

течностите. Маркирайте епруветките. 

Материали 
 Водна баня  
 17 епруветки  
 Плодове,  
 сладкиши,  
 лимонада, плодов сок 

Материали в кутията 
 Пастьорска пипета 
   Фруктоза 
   Реагент на Бенедикт 

  венци 
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2. С помощта на пипета Пастьор добавете 30 капки вода във всяка 

епруветка. 

3. Добавете 10 капки реагент на Бенедикт във всяка епруветка 

4. Поставете епруветката във водна баня за около 3 минути 

5. Поставете епруветките в стелаж за охлаждане за 2 минути 

6. Сравнете резултатите с цветовата скала по-долу, както и с този, 

който сте направили в част I. [Фигура 67].              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 - Colour scale, according to the different amounts of fructose (in grams) 
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Въпроси и отговори: 

1. Кои са ползите от захарта? 

 

2. Фруктозата е: 

а) олигозахарид 

б) полизахарид 

в) Монозахарид 

 

3. Какви са последиците от прекомерната консумация на захар? 
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Част 4: Химия 
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Документи доказателства 
 

 

 

 

 

 

 

Документите все повече се гледат електронно на компютрите и се 

преместват в киберпространството. Но документите продължават да 

съществуват на хартиен носител и са добре известна форма на 

доказателства. 

Анализът на документи, много широка област в областта на 

криминалистиката, е разглеждането и сравнението на въпросните 

документи с известни материали. Разпитваният документ е оригинален, 

валиден документ, който е променен по някакъв начин и може да бъде 

всеки подпис, почерк, пишеща машина или друга писмена марка. Примери 

за разпитани документи включват подправени чекове, удостоверения, 

паспорти, лицензи, пари, писма, договори, оспорвани завещания, 

самоубийствени бележки, променени квитанции и дори променени 

лотарийни билети. 

Полимерните материали, които могат да бъдат анализирани върху 

документи, са мастило и хартия. 

 

мастило 

Мастилото е един от най-разпространените материали, използвани при 

производството на документ. Съществуват няколко различни видове 

инструменти за писане, като всеки използва определен вид мастило. Най-

често срещаните са мастила на химикалки, някои мастила с химикалки 

(biro). Други видове, като мастила с гел-писалка, стават все по-популярни. 

Анализът на мастилата, използвани в въпросните документи, може да 

предостави различни видове полезна информация. Анализът може да 

определи дали две мастила са от един и същи произход, дали са 

направени от същия производител или дори когато мастилото е 

Цели 
Учениците ще могат да: 

 Опишете какво е въпрос на въпрос 

 Определете методите за анализ на документи 
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произведено. 

 

Състав на мастилото 

Мастилото е сложна среда и може да включва оцветители (оцветители и 

пигменти), разтворители и смоли, които „носят“ оцветителя и затова са 

известни като носител. Могат да присъстват и други органични и 

неорганични съставки, които могат да включват антиоксиданти, 

консерванти, овлажняващи агенти, смазочни материали и микроелементи, 

въпреки че те обикновено представляват малка част от общата 

формулировка. 

Оцветителите са важна част от всички мастила. Могат да се използват два 

вида оцветители: оцветители и / или пигменти. Основната отличителна 

черта между багрилата и пигментите е, че пигментите се състоят от фини 

частици от неразтворим материал, които са суспендирани в превозното 

средство. Обикновено пигментите се считат за по-стабилни и дълготрайни 

от оцветителите, тъй като пигментите са по-малко податливи на 

фотодепозиция (те са светкавични) и са неразтворими във вода. Цветът 

им може да се извлече от металоцентричен комплекс и като цяло е по-

малко жизнен от багрилата. Освен това пигментите са по-непрозрачни от 

багрилата, така че оцветителят е по-ефективен при маскирането на всеки 

основен материал. 

Течната част от мастило, която суспендира и доставя оцветителя на 

субстрата, е известна като носител. Превозните средства са необходими, 

за да носят цвета от касетата до хартията. Веднъж попаднал върху 

хартията, разтворителят претърпява редица промени за определен 

период от време, причинявайки оцветяването да изсъхне върху хартията. 

Смолите, които могат да бъдат естествени или синтетични, са полимери, 

които са вградени в мастила, за да им осигурят желания вискозитет и 

средство за свързване на мастилото и хартията, докато мастилото 

изсъхне. Обикновено смолистият материал се разтваря в носителя, за да 

създаде разтвор, в който могат да се добавят оцветители. 

 

хартия 
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В момента по-голямата част от документите се изготвят на традиционна 

хартия и следователно анализът на хартията е важна част от работата, 

извършена от съдебните експерти. Въпреки че много се говори, „офисът 

без хартия“, където повечето или цялата информация се съхранява и се 

комуникира по електронен път, се е превърнал в реалност само в няколко 

специализирани области. Използването на хартия все още представлява 

предпочитания вариант за много видове документация. 

Хартията обикновено се произвежда от растителен материал, като 

основната съставка са целулозните влакна, а дървесината е основен 

източник на влакната. По време на производството на хартия обикновено 

се добавят оразмеряващи средства, за да се направи целулозният 

компонент по-хидрофобен (молекулите се отблъскват от контакт с вода), 

за да се предотврати движението на мастилото. На хартия може да 

присъства редица минерали, смоли и оцветители и тъй като съставът 

варира в зависимост от производителите, химията на хартията може да се 

използва за свързване на хартиена проба с източник. 

 

Методи за анализ на документи 

Съдебните експерти по документи използват няколко метода, за да 

определят валидността на въпросния документ. Първата стъпка е винаги 

да разгледате документа с просто око. Изненадващо голям процент 

фалшификати са толкова грубо извършени, че фалшификацията е 

очевидна дори чрез бърз преглед. Ако в документа са открити нещо 

неблагоприятно, има и други инструменти като: изследване с 

алтернативни източници на светлина, химичен анализ и микроскопски 

анализ. 

 

Алтернативни източници на светлина 

Книгите и мастилата, които са неразличими при бяла светлина, могат да 

имат много различен вид при ултравиолетова (UV) или инфрачервена (IR) 

дължина на вълната. Някои изтривания и други модификации, които биха 

изглеждали нормално при бяла светлина, могат да изпъкнат при UV или IR 

осветление. Инфрачервената светлина открива различни мастила и 
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Figure 69 – Adolf Hitler 

багрила. Инфрачервената дължина на вълната прави надраскани или 

изтрити думи лесни за четене. Ултравиолетовите светлини правят масла и 

химикали видими. 

 

Реални случаи 
 

 

Дневниците на Хитлер (1983)  

 През април 1983 г. списание Stern публикува 

откъси от това, което те твърдят, че са дневниците на 

Адолф Хитлер, поредица от книги, написани между 

1932 и 1945 г. Журналистът на Щерн, Герд Хайдеман, 

твърди, че е платил 10 милиона германски марки за 

60-те малки книги, за които се твърди, че са били 

контрабандни от мястото на катастрофата в 

Дрезден от „Д-р Фишер“. 

Една страница бе взета от дневниците и разгледана от експерти по 

почерка в Европа и САЩ, в резултат на което много експерти се 

съгласиха, че почеркът всъщност принадлежи на Хитлер. Въпреки това, 

когато се проведе пресконференция, писателят Дейвид Ървинг представи 

фотокопия на друг фалшив дневник на Хитлер, твърдейки, че е от същия 

източник като материала на списанието. Това предизвика по-нататъшни 

спорове, така че дневниците бяха допълнително анализирани. 

Бундесарчев, Германският федерален архив, скоро установи, че 

дневниците са написани на съвременна хартия с модерни мастила, 

доказвайки, че са фалшификати. Освен това д-р Джулиус Грант в Лондон 

проведе криминалистичен анализ на дневниците, като се съгласи, че 

дневниците всъщност са фалшификати. 

Открито беше, че така наречените дневници на Хитлер всъщност са 

написани от Конрад Каяу, прословут фалшификатор на Щутгарт. Каджау и 

Хайдеман бяха осъдени на 42 месеца затвор. 
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Дейности 

Дейност XII: невидимо мастило 

 
 

Предпазни мерки: 
 Носете предпазни ръкавици и дрехи, предпазни очила 

 Когато използвате източник на открит пламък или котлона, 

внимавайте, за да не изгорите 

 

Обща информация: 

Съдебномедицинската експертиза, наричана още разпитване на 

документи, е клон на криминалистиката, който включва изследването 

на хартия, мастило, пишеща машина и инструменти за писане. 

Анализът на мастилото е важна част от разследването на документи за 

въпроси; мастилото обаче често може да бъде скрито (невидимо), 

което затруднява анализа му. 

Тайното или невидимото мастило е вещество, направено с много 

различни вещества и широко използвано в стеганографските схеми 

(практика за прикриване на файл, съобщение или изображение в друг 

файл, съобщение или изображение), така че тайните съобщения да 

могат да бъдат невидимо написани на документи. Като цяло 

невидимите мастила могат да бъдат категоризирани като: органични и 

симпатични мастила. Органичните мастила се състоят от „естествени“ 

методи, като лимонов сок, оцет, мляко, пот, слюнка и сок от лук. 

Цели: 
Демонстрирайте как 

киселинните свойства на лимоните 

могат да бъдат използвани, за да 

може лимоновият сок да действа 

като невидимо мастило и как Време: 30 минути 

Връзки с други науки: Химия 
 



 
Тема: Химия 

 

Страница | 132  

Симпатичните мастила са химически разтвори, които могат да 

съдържат една или повече химикали. 

Скритите съобщения, написани с невидимо мастило, могат да станат 

видими чрез процеса на разкриване в зависимост от вида на 

невидимото мастило. Органичните невидими мастила могат да бъдат 

разкрити чрез топлина, като например с огън, ютии или електрически 

крушки, а някои могат да се видят, когато се поставят под 

ултравиолетова светлина. Симпатичните мастила изискват 

прилагането на специфичен химикал (наречен реагент), който да бъде 

разработен, като друг химикал или смес от химикали. 

Търсенето на тайни, написани в документ, е практика, която идва от 

древни времена, като например откриване на шпионаж във военно 

време или общуване с външния свят от затворници. 

 

Как работи? 

Органичните мастила са най-използваният вид невидимо мастило и 

могат да бъдат разкрити чрез топлина или ултравиолетова светлина. 

В процеса на нагряване органичните мастила променят влакната на 

хартията (правейки ги по-слаби), така че тайната писане има по-ниска 

температура на изгаряне и става кафява по-бързо от заобикалящата 

хартия, когато е изложена на топлина. Мастилата, разкрити от 

топлината, обикновено са кисели. Те променят химичния състав на 

хартията и също се окисляват при нагряване. Това окисляване (загуба 

на електрони) означава, че претърпяват промяна в химичния си състав. 

Именно това окисляване превръща съединенията в кафяво и разкрива 

скритото по-рано мастило. 

Пример за едно такова невидимо мастило е лимонов сок, известен още 

като лимонена киселина. Лимоновият сок се състои от захар, вода и 

лимонена киселина. Нито един от тези компоненти не съдържа много 

цвят и следователно изглежда „невидим“, след като лимоновият сок 

изсъхне на хартия. Лимонената киселина също инхибира окисляването 

на останалите компоненти, предотвратявайки покафеняване. Готвачите 

често добавят пръскане на лимонов сок към прясно обелени ябълки, за 
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да предотвратят окисляването и неестетичното покафеняване, преди 

да бъдат сварени. 

Когато се използва като мастило, лимоновият сок може да стане видим 

чрез процеса на нагряване. Това причинява разграждането на 

лимонената киселина, което освобождава въглеродните атоми, по-рано 

държани в структурата на молекулата на лимонената киселина [виж 

фигура 70]. Именно тези въглеродни атоми сега стават видими, 

показват като кафяв цвят. 

 

От друга страна, някои мастила, невидими с просто око, стават видими 

под ултравиолетова светлина (светлина в диапазона от 100 nm до 

400nm). Невидимите мастила съдържат вещества, които 

флуоресцират, когато са изложени на UV източник на светлина. 

Материалът абсорбира част от енергията и излъчва флуоресценция 

във видимия спектър, когато се възбужда с UV осветление. Много 

органични съединения правят това, както и перилните препарати и 

слънцезащитни кремове. 

Слънцезащитният крем е направен от неорганични (на въглеродна 

основа) и органични (въглеродни) материали, които флуоресцират, 

когато са изложени на UV светлина. Неорганичните материали 

включват цинков оксид (компонентът, който прави слънцезащитния 

крем бял) и титанов диоксид. Те физически блокират UV лъчите и 

отразяват, разсейват и абсорбират UV светлината. От друга страна, 

органичните материали действат химически, поглъщайки UV 

светлината чрез своите химически връзки. Докато връзките абсорбират 

UV лъчение, компонентите на слънцезащитния крем бавно се 

разграждат и отделят топлина. 
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Метод с невидимо мастило 

 

 

 
Част 1: Анализ на неизвестна проба 

1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

2. С UV светлина проверете дали има съобщение, написано в 

доказателство № 6. 

 

 

Въпроси и отговори: 

1. Посочете и обяснете различните видове невидими мастила. 

 

2. Посочете трите метода за разкриване на невидимо мастило. 

 

 

3. Обхватът на UV светлината е: 

 

а) 100 nm до 400nm 

б) 400nm до 800nm 

в) 800nm до 1mm 

г) нито едно от предишните 

 

Материали 
 Предпазни дрехи 
   Памучни тампони 
   Бяла хартия 
   Хартиени кърпи 
   50ml чаша 
   100ml чаша 
   Нож 
   Алкохолни или Bunsen горелки 

или котлон 
   Пресни цели лимони 
   Слънцезащитен крем SPF 50 
   вода 
   UV светлина 

 Материали в кутията 
Памучни тампони 
  Невидимо мастило 
  Доказателство # 6 
  ръкавици 
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4. Обяснете ролята на лимонената киселина, напр. при приготвяне на 

храна като ябълки. 

 

Дейност  XIII: Цветът на вината –Хроматография 

 

 

Предпазни мерки: 

 Носете предпазни ръкавици и дрехи, предпазни очила и лабораторни 

маски. 

 Етанолът е запалим - боравете се внимателно. 

Обща информация: 

При разследването на въпросните документи анализът на мастилото е 

важна стъпка. Тъй като мастилото се използва за писане, рисуване и 

рисуване, анализът му може да даде подходяща информация за 

въпросния документ. Централният аспект на изследването с мастило е 

определянето на състава на мастилото. 

При анализа на мастилото отделянето на неговите компоненти се 

извършва с помощта на хроматографската техника. Хроматографията 

разделя веществата в смес в зависимост от техните физични свойства. 

При хроматографията компонентите на сместа се разтварят в разтворител 

(подвижна фаза) и различните компоненти се разделят според начина на 

взаимодействие с материала на стационарната фаза. Има различни 

процеси на разделяне, които могат да бъдат разделени на три категории: 

Цели: 

 Да се посочи целта на 

хроматографията 

 Измерване и графично 

разделяне на пигмента 

 Използвайте 

хроматография, за да 

определите цветовия 

Time required: 90 minutes 
 

Връзки с други науки: 

Химия 
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1. Тънкослойна хроматография (TLC) - наричана още хартиена 

хроматография, стационарната фаза е тънък слой материал, който се 

поддържа например върху стъклена или алуминиева плоча; 

2. Течна хроматография - разтворът, съдържащ сместа, се прекарва през 

тънка колона, опакована със стационарен фазов материал; 

3. Газова хроматография - тестваната смес е в газообразна форма и 

преминава през тясна колона, чиято повърхност е покрита със 

стационарен фазов материал. 

Най-разпространеният криминалистичен метод за анализ на мастила от 

документи е тънкослойната хроматография. TLC е проста хроматографска 

техника, използвана за разделяне на нелетливи смеси с бърза реакция. 

TLC работи на същия принцип като всички техники за хроматография: 

веществото ще има различен афинитет към подвижната и неподвижна 

фаза и това се отразява на скоростта, с която се движи. Целта на TLC е да 

получи добре дефинирани и разделени петна (т.е. мастилената струйка е 

разделена на различни компоненти на багрилото, които се показват като 

различно оцветени ленти). 

Резултатът от хроматографията се нарича хроматограма. Хроматограма 

показва колко далеч е изминал разтворителят и веществата, които са били 

разтворени в оригиналната смес, образувайки цветен модел [Фигура 71]. 
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. Как работи? 

При хартиената хроматография малко количество мастило се отстранява 

от документа и се поставя върху лента от абсорбираща хартия, която след 

това се потапя в разтворител, като вода, алкохол или ацетон. 

Разтворителят се издига през хартията (стационарна фаза) чрез 

капилярно действие (движението на разтворителя върху хартията поради 

привличането на молекулите на разтворителя към молекулите в хартията). 

Докато разтворителят се движи нагоре през хартията, той разтваря 

мастилената маркировка в смес от съставните си части. Вещества в 

сместа, които са силно привлечени от пътуването бавно и оставят цветно 

петно по-надолу върху лентата хартия. Веществата, по-малко привлечени 

от хартията, прекарват повече време, разтворени в разтворителя и 

пътуват по-бързо нагоре. 

Следователно различните вещества в сместа се разделят, оставяйки 

цветни петна на различни нива върху хартията. Тези вещества могат да 

бъдат идентифицирани по съотношението на изминатото разстояние към 

разстоянието, изминато от разтворителя, наречено коефициент на 

забавяне (Rf) [Фигура 72]. 

  

Figure 71 - Example of separating substances from an ink using TLC 

Paper Strip (stationary phase) 

Solvent Front 

Separation of Substance 

Separation of Substance 

Flow of Solvent 
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Solvent front 

Distance travelled by solvent 

Point of origin 

Distance travelled 
by the various 
substances 

Figure 72 - Procedure for calculation of Rf value in paper chromatography 
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Method to separate dyes in inks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част 1: Разделяне на мастилото на писалката с помощта на 

хроматография 

1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

2. Използвайки доказателство № 7, нарисувайте точка с размери 2-3 мм 

на 2 см от заострения край на лентата (тази точка ще докосне 

разтворителя) [Фигура 73]. Повторете процеса за доказателство № 

10, като използвате друга лента. 

 

 

 

 

1.Етикетирайте лентите си в горната част с молив, така че да можете 

да ги разграничите. 

 

 

 

 

 

 

 

Материали 
 Предпазни дрехи 
   молив 
   600ml чаша 
   Владетел 
   ножици 
   Лепенки 
   Гледайте стъкло 
   96% етанол 
   Дестилирана вода 

Материали в кутията 
 Хроматографска хартия 
   Доказателство # 6 
   Доказателство # 7 
   Доказателство # 10 
   ръкавици 

Figure 73 - Paper strip for separation test 
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Figure 74 - Beaker with test strips 

2. В стъклената чаша сложете 30ml етанол и 10ml вода 

3. Поставете лентите вътре в стъклената чаша и ги залепете с лепяща 

лента към горната част на чашата, така че да не се движат [Фигура 74]. 

Лентата трябва да е в контакт с разтвора, като същевременно поддържа 

точката над нивото на разтворителя и без да докосва стените на чашата. 

4. Покрийте чашата с часовник или друг предмет. 

 

 

 

 

 Изчакайте 35 минути, за да може разтворителят да попие лентата. 

След това време извадете лентите от чашата и поставете маркировка, 

където е достигнал разтворителят. След това оставете филтърната 

хартия да изсъхне. 

Запишете работата си в таблица 15. 
 

Table 15 - Table of test results 

 

 

Субстанция 

Улика#7 Улика#10 

Разст
ояние 
измин
ато 

вещес
тво в  
(cm) 

Изминато 
разстояни

е по 
разтвори

тел 

стойнос
т 

Растояние 
по вещество 

(cm) 

Разстояние 
по 

разтворите
л (cm) 

стойност 

Субстанция  1       

Субстанция  2       

Субстанция  3       

Субстанция  4       
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Част 2: Разглеждане на документални доказателства с хроматография 

1. Облечете ръкавиците и защитните си дрехи. 

2. Използвайки доказателства № 6, поставете 4 капки вода върху последните 3 

букви от името на жертвата и с хартиена кърпа внимателно отстранете 

излишната вода, без да докосвате мастилото [Фигура 75]. 

 

 

 

 

 

На 2 см от заострения край на лентата поставете хроматографската 

хартия отгоре върху мокрите букви, за да попие мастилото от хартията, и 

внимателно натиснете хроматографичната хартия с пръсти [Фигура 76]. 

 

 

 

 
 

 

 

     За доказателствата № 7 и доказателствата № 10 напишете същото като 

доказателство № 6 на лист хартия. Листът хартия трябва да е подобен 

на заподозрения документ. 

Повторете стъпки 2 до 3. 

Етикетирайте лентите си в горната част с молив, за да можете да ги 

разграничите. 

В чашата сложете 30ml етанол и 10ml вода 

Поставете лентите вътре в стъклената чаша и ги залепете с лепяща 

лента към горната част на чашата, за да не се движат. Лентата трябва 

да е в контакт с разтвора, като същевременно поддържа точката над 

нивото на разтворителя и без да докосва стените на чашата. 

Покрийте чашата с часовник или друг предмет 

      Изчакайте 35 минути, за да може разтворителят да попие лентата. 

Figure 76 - Procedure point 3 
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След това време извадете лентите от чашата и поставете маркировка, 

където е достигнал разтворителят. След това оставете филтърната 

хартия да изсъхне 

 

 

Запишете наблюденията си в таблица  
 

Table 16 – таблица с резултати 

 

 

 

Пример   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Субтнация 

улика#6 улика#7 улика#10 

Разстояни
е 

изминато 
вещество в  

(cm) 

Изминат
о 

разстоян
ие по 

разтвори
тел 

стойно
ст 

Разстояние 
изминато 

вещество в  
(cm) 

Изминат
о 

разстоян
ие по 

разтвори
тел 

стойно
ст 

Разстояни
е 

изминато 
вещество в  

(cm) 

Изминат
о 

разстоян
ие по 

разтвори
тел 

стойно
ст 

Субстанци
я  1 

         

Субстанци
я 2 

         

Субстанци
я  3 

         

A B

A B 
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Въпроси и отговори: 
 
1. Посочете трите типа хроматография. 
 

 
 

2. Обяснете основния принцип на TLC (хартиена хроматография). 
 
 

3. Обяснете защо е необходимо да се покрие развиващата камера по 
време на разработването на хартия.
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Наръчник по 
криминалисти
ка за ученици 

 


