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Giới thiệu về Ủy ban Quốc tế về Người mất tích

Ủy ban Quốc tế về Người mất �ch (ICMP) là một tổ chức độc lập và là một tổ
chức quốc tế dựa trên hiệp ước, có trụ sở chính tại The Hague, với 25 năm
kinh nghiệm làm việc tại hơn 40 quốc gia. Ủy an Quốc tế này được tài trợ
hoàn toàn tự nguyện và đa phần các hỗ trợ đến từ các chính phủ.
ICMP nỗ lực để có được sự hợp tác cũng như hỗ trợ các chính phủ và chính
quyền địa phương trong việc xác định những người mất �ch do xung đột, lạm
dụng nhân quyền, thảm họa, tội phạm có tổ chức và các nguyên nhân khác.
ICMP cũng hỗ trợ các tổ chức khác và khuyến khích sự tham gia của cộng
đồng vào các nỗ lực cũng như các hoạt động tưởng nhớ và tưởng niệm
những người mất �ch.
ICMP được thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh G-7 năm 1996 để giải quyết
các vấn đề về người mất �ch do hậu quả các các xung đột ở Nam Tư cũ. Từ
năm 2004, ICMP bắt đầu mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Năm 2014, Hà
Lan, Hoa Kỳ, Vương quốc Bỉ, Thụy Điển và Luxembourg đã ký Thỏa Thuận về
Phạm vi và Chức năng của Ủy Ban Quốc tế về Người mất �ch (Hiệp định
ICMP), thành lập ICMP là một tổ chức liên chính phủ có trụ sở chính tại The
Hague. ICMP là tổ chức quốc tế duy nhất được đặc biệt giao nhiệm vụ giải
quyết các vấn đề người mất �ch. Theo đó, ICMP đã hỗ trợ các chính phủ, tạo
điều kiện cho sự thành công và công bình trong việc �m kiếm và xác định
người mất �ch.
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II. Giới thiệu Kỷ Yếu
Việt Nam hiện vẫn còn một số lượng rất lớn lên đến hàng trăm nghìn hài
cốt chưa được xác định danh tính sau các cuộc chiến tranh. Ước tính có hơn
350,000 hài cốt còn thiếu thông tin đang được chôn cất tại các nghĩa trang
quốc gia trên khắp cả nước. Việc đưa các hài cốt này về với gia đình là một
nhiệm vụ rất quan trọng và được chính phủ Việt Nam dành sự quan tâm rất
lớn. Đến nay, các kỹ thuật giám định ADN đã phát triển đến mức có thể nhận
dạng được các hài cốt còn thiếu thông tin. Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa
Kỳ (USAID) phối hợp với Chính Phủ Việt Nam đã kêu gọi sự tham gia của cộng
đồng quốc tế để tìm hiểu và hỗ trợ các nhà khoa học cũng như các nhà quản
lý của Việt Nam về vấn đề này.
Ngày 25 tháng 3 năm 2021,USAID và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất
tích (VNOSMP) đồng tổ chức hội thảo khoa học quy tụ các chuyên gia pháp y
quốc tế cùng với các nhà quản lý và nhà khoa học Việt Nam để thảo luận về
việc sử dụng phương pháp giám định ADN trong xác định danh tính hài cốt
sau chiến tranh tại Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động nằm trong
một chương trình chung do USAID tài trợ, nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam
trong quá trình cải tiến công nghệ giám định ADN nói riêng và nâng cao hiệu
quả công tác định danh hài cốt quy mô lớn tại Việt Nam nói chung.
Hội thảo bắt đầu với lời phát biểu chào mừng của Ông Lê Chí Dũng, Giám
đốc VNOSMP và Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID. Phiên họp buổi
sáng được dành cho năm phần trình bày, trong đó có hai phần từ Cơ quan
kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) và Phòng thí
nghiệm nhận dạng ADN của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ (AFDIL). Các bài trình
bày này nói về các phương pháp và hoạt động liên quan đến việc khôi phục
và nhận dạng hài cốt các quân nhân Hoa Kỳ mất tích từ những cuộc xung đột
trong quá khứ. Ủy ban Tìm kiếm người mất tích Quốc tế (ICMP) trình bày các
phương pháp và sứ mệnh của mình trong việc hỗ trợ các dự án nhận dạng
người mất tích toàn cầu, bao gồm các phương pháp khoa học pháp y tiên tiến
trong việc quy tập hài cốt và các phương pháp giám định ADN trong việc định
danh hài cốt.
Chương trình Hội thảo buổi sáng còn bao gồm hai phần trình bày tổng quan từ
phía Việt Nam. Phần đầu tiên do các nhà khoa học của Viện Pháp y Quân đội
(MIFM) thuộc Bộ Quốc phòng (MoD) trình bày, tập trung vào việc phối hợp
với Cục Người có công (DND), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (MoLISA)

7

phát triển các quy trình quy tập, lấy mẫu hài cốt và mẫu thân nhân dựa trên
các dự án thí điểm và thử nghiệm quy trình. Phần thứ hai do Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trình bày, tóm tắt thông tin từ bảy
đơn vị tham gia vào việc giám định hài cốt trong chiến tranh tại Việt Nam.
Phần trình bày này tập trung vào quy trình giám định ADN ty thể tại các
phòng xét nghiệm Việt Nam và các hạn chế của phương pháp này trong việc
giám định ADN từ mẫu hài cốt thu thập từ một số nghĩa trang cụ thể.
Trong phiên họp buổi chiều, đại diện từng cơ quan của Việt Nam và các
chuyên gia quốc tế đã thảo luận một số vấn đề khó khăn cụ thể quan trọng
liên quan đến việc xác định danh tính hài cốt ở Việt Nam và cách khắc phục.
Hội thảo đã quy tụ thành công các đối tác quan trọng tham gia vào công
tác nhận dạng hài cốt tại Việt Nam cũng như kết nối các chuyên gia pháp y
Việt Nam với các chuyên gia quốc tế. Thành công của hội thảo mở ra cơ hội
áp dụng các phương pháp tiên tiến và hiệu quả hơn dựa trên phương pháp
phân tích ADN trong việc nhận dạng hài cốt sau chiến tranh ở Việt Nam. Bản
Kỷ yếu này nhằm cung cấp thông tin của hội thảo, bao gồm các thông tin kỹ
thuật, các bài thuyết trình và quan trọng hơn nữa là các thảo luận, kết luận và
khuyến nghị cho việc phát triển dự án trong tương lai.
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II. Danh mục từ viết tắt
AFDIL - Armed Forces DNA Identification Laboratory - Phòng thí nghiệm nhận
dạng ADN của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ
CDI - Center for DNA Identification - Trung tâm Giám định ADN
DAO – Office of Defense Attaché – Văn phòng Tùy viên Quốc phòng
DND - Department of National Devotees
DPAA - Defense POW/MIA Accounting Agency - Cơ quan kiểm kê tù binh và
người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
DVI – Disaster Victim Identification - Nhận dạng Nạn nhân Thiên tai
EMPOP- EDNAP Forensic mtDNA Population Database - Cơ sở dữ liệu dân số
mtDNA pháp y EDNAP
JFR – Joint Forensic Review - Đánh giá pháp y chung
FFR – Field Forensic Review - Đánh giá pháp y hiện trường
HCLS - Hài cốt Liệt sĩ
LIMS – Laboratory Information Management System – Hệ thống quản lý dữ
liệu phòng thí nghiệm
LCN – Low Copy Number - Số lượng bản sao thấp
ICMP - International Commission on Missing Persons - Uỷ ban Tìm kiếm
người mất tích Quốc tế
ICTY – International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Tòa án Hình
sự quốc tế về Nam Tư cũ
iDMS – Identification Data Management System - Hệ thống quản lý dữ liệu
nhận dạng
Marker Chỉ thị phân tử
MFA – Ministry of Foreign Affairs – Bộ Ngoại Giao
MIA - Missing in Action – Mất tích sau cuộc chiến
MIFM - Military Institute of Forensic Medicine – Viện Pháp y Quân đội
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MoD - Ministry of National Defense – Bộ Quốc Phòng
MoH – Ministry of Health – Bộ Y Tế
MOI – Memorandum of Intent – Bản Ghi nhớ Ý định
MoLISA - Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
MPS – Massive Parallel Sequencing – Giải trình tự song song số lượng lớn
mtDNA – Mitochondria Deoxyribonucleic Acid – ADN ty thể
NGS – Next Generation Sequencing – Giải trình tự thế hệ mới
DND – Department of National Devotees - Cục Người có công
NST – Nhiễm sắc thể
NuMT – Nuclear Mitochondria Deoxyribonucleic Acid – ADN ty thể trong nhân
PCR – Polymerase Chain Reaction – Phản ứng chuỗi polymerase
rCRS – revised Cambridge Reference Sequence – Trình tự tham chiếu Cambridge đã sửa đổi
RFS - Reference Family Sample - Mẫu Thân nhân
SNPs – Single Nucleotide Polymorphisms – Đa hình nucleotide đơn
STR – Short Tandem Repeat – Trình tự lặp lại ngắn
UMI – Unique Molecular Index USAID – United States Agency for International Development – Cơ quan
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
VAST - Vietnam Academy of Science and Technology – Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam
VNOSMP - Vietnam Office for Seeking Missing Persons – Cơ quan Việt Nam
tìm kiếm người mất tích
WWII – World War II – Chiến tranh thế giới thứ II
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III. Chương trình và thành phần tham dự
CHƯƠNG TRÌNH
HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ADN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM HÀI CỐT TRONG CHIẾN TRANH
Thứ Năm, 25/03/ 2021
Địa điểm: Nhà khách Chính Phủ, 2 Lê Thạch - Hoàn Kiếm – Hà Nội
Trực tuyến qua ứng dụng Zoom

08:30 – 09:00
09:00 – 09:15
(Wed 22:00 DC)
(Wed 16:00 Hawaii
(Thu 03:00 Hague)
PHIÊN 1
09:15 – 09:30

09:30 – 09:45

09:45 – 10:00
PHIÊN 2
10:00 – 10:30

Đón tiếp Đại Biểu
Phát biểu khai mạc
Ông Lê Chí Dũng, Giám đốc Cơ quan Việt Nam Tìm
kiếm Người mất tích (VNOSMP)
Bà Ann Marie Yastishock, Giám Đốc USAID/Vietnam
(phát biểu trực tuyến từ Washington DC)
Báo cáo tóm tắt về Đề án xây dựng quy trình xác
định danh tính hài cốt Liệt sĩ còn thiếu thông tin
Đại diện Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng,
Việt Nam
Báo cáo tóm tắt về tình hình công tác giám định ADN
và một số khó khăn hiện nay
Đại diện Trung Tâm Giám Định ADN, Viện Công Nghệ
Sinh Học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam (VAST)
Giải lao
Các phương pháp giám định ADN mới nhất trong
công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích của Phòng
thí nghiệm nhận dạng ADN của Lực lượng vũ trang
Hoa Kỳ (AFDIL)
Tiến sĩ Timothy McMahon, Phòng thí nghiệm Giám
Định ADN của Quân đội Hoa Kỳ (AFDIL)- Phát biểu trực
tuyến
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10:30 – 10:45

Vai trò của Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất
tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) trong nhận dạng
quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc
phòng Hoa Kỳ (DPAA) - Phát biểu trực tuyến

10: 45 – 11:15

Các kinh nghiệm toàn cầu của ICMP trong việc tìm
kiếm người mất tích ở quy mô lớn hiệu quả bằng
phương pháp giám định ADN
Tiến sĩ Thomas Parsons, Giám đốc Khoa học và Công
nghệ, Ủy ban Tìm kiếm người mất tích quốc tế (ICMP)
- Phát biểu trực tuyến

11: 15 – 13:00

Ăn trưa

PHIÊN 3
13:15 – 15:15
15:15 – 15:30

Hỏi đáp/Thảo luận
Giải lao

PHIÊN 4
15:30 - 16:00

Kiến nghị và kết luận
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THÀNH PHẦN THAM DỰ
A. ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ VIỆT NAM
1. CƠ QUAN VIỆT NAM TÌM KIẾM NGƯỜI MẤT TÍCH (VNOSMP)
2. VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ – BỘ CÔNG AN
3. VIỆN PHÁP Y QUÂN ĐỘI (MIFM) – BỘ QUỐC PHÒNG (MoD)
4. VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA (NIFM) – BỘ Y TẾ (MoH)
5. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT (VAST)
6. CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG (DND) – BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ
HỘI (MoLISA)
7. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 515 – CỤC CHÍNH SÁCH – BỘ QUỐC PHÒNG
8. VIỆN NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC VÀ CÔNG NGHỆ GENE VINMEC –
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC
9. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO GENE VIET
10. VIỆN CÔNG NGHỆ ADN VÀ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN GENELAB
B. ĐẠI DIỆN VÀ KHÁCH MỜI TỪ CÁC ĐƠN VỊ QUỐC TẾ
1. USAID VIETNAM
2. US DEFENCE ATTACHÉ OFFICE (DAO)
3. DPAA
4. ICMP
5. DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI: TS. Timothy McMahon, Trưởng Bộ Phận Giám
Định DNA, AFDIL
6. DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI: TS. Gregory Berg, Chuyên Gia Nhân Chủng Học
Pháp Y, Quản Lý Phòng Thí Nghiệm JPAC-Central Identification Laboratory
tại Hawaii, DPAA
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1. PHÁT BIỂU KHAI MẠC
1.1. Đại Diện VNOSMP, Giám Đốc LÊ CHÍ DŨNG
Thưa Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID tại Việt Nam,
Thưa Đại tá Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại
Việt Nam,
Cùng các nhà khoa học và đại diện các Bộ, ngành Việt Nam,
Thay mặt Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích, tôi xin chào mừng và
hoan nghênh tất cả các Quý vị đại biểu và khách quý đã có mặt tại đây hôm
nay tham dự “Hội thảo khoa học về phương pháp giám định ADN phục vụ
công tác tìm kiếm hài cốt trong chiến tranh”. Sự kiện này là một phần trong
nỗ lực triển khai Bản Ghi nhớ Ý định được ký giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế
Hoa Kỳ (USAID) và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) vào
tháng 7 năm 2020.
Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hóa cho đến nay đã có
những bước tiến triển mạnh mẽ mà ít ai có thể hình dung. Từ chỗ là cựu thù
sau chiến tranh, hai nước đã trở thành đối tác và từ đối tác đã trở thành đối
tác toàn diện năm 2013. Để có được kết quả như vậy, hai bên đã trải qua quá
trình xây dựng lòng tin với nỗ lực không mệt mỏi, mà trong đó, hợp tác khắc
phục hậu quả chiến tranh đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình đó. Quá
trình hợp tác MIA đã giúp hai nước hiểu rõ hơn về thiện chí của nhau để từ đó
thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác. Trong các Tuyên bố Tầm
nhìn chung năm 2015, Tuyên bố chung năm 2016 và hai Tuyên bố chung năm
2017, Lãnh đạo cấp cao hai nước đều tái khẳng định tầm quan trọng của việc
hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại.
Trên thực tế, mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn 45 năm nhưng hậu quả
mà nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu còn rất nặng nề. Một trong số
đó là số lượng lớn (khoảng hơn 200 ngàn) hài cốt Liệt sĩ (HCLS) Việt Nam
chưa được quy tập, hơn 850 ngàn hài cốt bộ đội Việt Nam đã được quy tập
nhưng chưa xác định được danh tính. Việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh
tính HCLS là nhiệm vụ thiêng liêng và có ý nghĩa, luôn được lãnh đạo cấp cao
và toàn thể người dân Việt Nam quan tâm. Thời gian qua, các Bộ, ngành, cơ
quan liên quan của Việt Nam vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh công tác quy tập, thu
thập thông tin, rà soát hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Liệt sĩ, mộ
Liệt sĩ, giám định HCLS và đã đạt được những kết quả quan trọng.
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Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh
tính HCLS Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, đặc
biệt là hạn chế về kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật chất phục vụ công tác giám
định ADN mẫu HCLS đã được quy tập. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao năng
lực cho các cơ quan chuyên môn và các nhà khoa học Việt Nam trong vấn đề
này. Trong khi đó, công nghệ, trình độ khoa học kỹ thuật và năng lực giám
định hài cốt của Hoa Kỳ từ lâu đã được cộng đồng khoa học đánh giá rất cao.
Điều này cũng đã được khẳng định bởi Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel
Kritenbrink. Bên cạnh đó, Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ cũng thường xuyên
nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.
Hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS luôn là một
ưu tiên của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nhân đạo này. Bộ
Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan khác luôn chủ động mở rộng quan hệ
hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức và cá nhân có
liên quan để thu thập thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho
các tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính
HCLS Việt Nam. Theo đó, việc tổ chức hội thảo khoa học ngày hôm nay có
sự tham gia của các phòng thí nghiệm, các chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ
trong lĩnh vực này là cơ hội tuyệt vời để các nhà khoa học Việt Nam tìm hiểu,
học tập các phương pháp tốt nhất trên thế giới trong lĩnh vực pháp y, phân
tích ADN phục vụ nhận dạng hài cốt. Tôi hy vọng và trông đợi hội thảo này sẽ
giúp tìm ra phương pháp xét nghiệm mang tính đột phá, phù hợp với điều
kiện của Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét nghiệm
ADN tại Việt Nam hiện đang còn nhiều khó khăn.
Nhân dịp này, tôi muốn cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ, lãnh đạo Văn phòng
USAID tại Việt Nam cũng như các Bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học, các
chuyên gia của cả hai bên có mặt trực tiếp và trực tuyến. Tôi tin chắc rằng sau
hội thảo này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng được những dự án, kế hoạch cụ
thể, hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao năng lực giám định hài cốt, phân tích
ADN của các trung tâm xét nghiệm và các nhà khoa học Việt Nam.
Xin trân trọng cảm ơn và chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
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1.2. Đại diện USAID - Giám đốc USAID tại Việt Nam Ann Marie Yastishock
Xin chào buổi sáng tại Việt Nam, chào buổi trưa và buổi tối tới tất cả các
thành viên quốc tế. Chúng ta đã tập hợp được một loạt các nhà khoa học ấn
tượng từ khắp nơi trên thế giới cho buổi hội thảo quan trọng ngày hôm nay.
Tôi xin bắt đầu bằng lời cảm ơn gửi đến ông Lê Chí Dũng, Giám đốc Cơ quan
Việt Nam tìm kiếm người mất tích, VNOSMP, và các cán bộ của VNOSMP đã
làm việc với USAID để tổ chức buổi hội thảo hôm nay nhằm thúc đẩy mối
quan hệ hợp tác giữa các bên. Mục tiêu của chúng ta là mang công nghệ và
kỹ thuật phân tích ADN hiện đại và tốt nhất đến Việt Nam để cải thiện việc
xác định danh tính hài cốt sau chiến tranh.
Kể từ khi chúng ta khởi động mối quan hệ hợp tác này bằng việc ký kết một
biên bản ghi nhớ vào tháng 7 vừa qua, USAID đã làm việc với VNOSMP để tìm
hiểu nhu cầu của các chuyên gia Việt Nam. USAID cũng đã tham khảo ý kiến
của các chuyên gia quốc tế trong việc phân tích ADN để hiểu rõ hơn về các
công nghệ hiện có để có thể định hướng mối quan hệ hợp tác này.
Hôm nay, USAID cùng với VNOSMP hợp tác để đưa các chuyên gia Việt Nam
và quốc tế đến với nhau trong buổi hội thảo trực tiếp về lĩnh vực này. Tôi xin
gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để đến đây chia
sẻ kinh nghiệm về hiện trạng các nỗ lực phân tích ADN tại Việt Nam trong
việc giám định hài cốt trong chiến tranh, cũng như đưa ra những đề xuất với
USAID và VNOSMP nhằm cải thiện hiệu quả cho những nỗ lực này.
Đất nước Hoa Kỳ sát cánh cùng Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm những linh
hồn mất tích trong chiến tranh. Sự hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực phân tích
ADN chỉ là một phầntrong chiến lược rộng lớn hơn của Chính phủ Hoa Kỳ, do
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm hỗ trợ Việt Nam mang cài cốt quân
nhân mất tích trong chiến tranh về đoàn tụ cùng gia đình. Theo kinh nghiệm
của chúng tôi, đây là một trong những việc làm có ý nghĩa nhất mà một Chính
phủ có thể thực hiện. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ Việt Nam thành công
trong sứ mệnh quan trọng này.
Gửi đến các nhà khoa học có mặt trực tiếp tại hội thảo và trực tuyến, tôi rất
ấn tượng với những kiến thức chuyên môn mà quý vị mang đến trong buổi
hội thảo hôm nay, cũng như thật sự biết ơn sự tham gia của quý vị từ khắp
nơi trên thế giới. Xin cảm ơn những đóng góp của quý vị cho những nỗ lực của
chúng tôi trong ngày hôm nay và tôi chúc quý vị một buổi làm việc hiệu quả.
Xin trân trọng cảm ơn.
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2. PHIÊN HỌP BUỔI SÁNG
2.1. Các phần trình bày từ phía Việt Nam
2.1.1. Báo cáo tóm tắt về Đề án xây dựng quy trình xác định danh tính
hài cốt Liệt sĩ còn thiếu thông tin - Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng
Viện Pháp y Quân đội được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ trong
Đề án Xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Đề
án có 4 nội dung nghiên cứu và xây dựng, bao gồm: (1) quy trình thu thập và
xử lý dữ liệu HCLS còn thiếu thông tin (Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng thực
hiện); (2) quy trình khai quật và giám định hình thái mẫu HCLS, thu thập mẫu
HCLS và mẫu sinh phẩm Thân nhân Liệt sĩ (TNLS); (3) quy trình giám định ADN
mẫu HCLS còn thiếu thông tin (do Viện Pháp y Quân đội thực hiện); và (4) quy
trình sử dụng dữ liệu nhận dạng và bộ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Liệt
sĩ còn thiếu thông tin.
Tổng số HCLS tại các nghĩa trang trong cả nước là 871.373 và số HCLS do gia
đình quản lý là khoảng 156.000. Trong số đó, 77% hài cốt còn thiếu thông tin
với 626.886 mộ Liệt sĩ có một phần thông tin và những mộ còn lại thiếu hoàn
toàn thông tin. Đề án khi thực hiện gặp phải rất nhiều khó khăn, bao gồm: (1)
thiếu thông tin; (2) hài cốt bị phân hủy rất nhiều; (3) TNLS không còn đầy đủ;
và (4) chưa có quy trình chuẩn và đầy đủ cho việc xác định danh tính HCLS và
giám định ADN. Việc xây dựng quy trình chuẩn cần sự phối hợp giữa các cơ
quan và sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Viện Pháp y Quân
đội là xây dựng một quy trình chuẩn và hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu.
Để xây dựng quy trình, Viện Pháp y Quân đội chọn tỉnh Đắk Lắk để thu thập
thông tin về nghĩa trang, mộ Liệt sĩ, gia đình Liệt sĩ và các thông tin khác của
300 mộ Liệt sĩ cùng với 300 TNLS để nghiên cứu thí điểm và thử nghiệm quy
trình. Trong nghiên cứu thí điểm, 91 mẫu HCLS tại lô E, nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Đắk Lắk và nghĩa trang Cư M’gar được so với 172 mẫu TNLS. Trong nghiên cứu
thử nghiệm quy trình, có 209 mẫu HCLS được so với 128 mẫu TNLS.
Tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, có khoảng 2.000 mộ Liệt sĩ với 8 mộ Liệt
sĩ có đầy đủ thông tin, 1.698 mộ Liệt sĩ có một phần thông tin và 508 mộ Liệt
sĩ hoàn toàn không có thông tin. Nghiên cứu thí điểm tại lô E cho thấy có
204 mộ, trong đó có 74 mộ từ chiến trường Cam-pu-chia và 130 mộ Liệt sĩ
được di dời từ nghĩa trang Đạt Lý. Trong số 130 mộ Liệt sĩ này, có 5 mộ Liệt sĩ
có thông tin đầy đủ và 125 mộ Liệt sĩ có một phần thông tin hoặc hoàn toàn
không có thông tin.
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Bên cạnh đó, theo thông tin được biết, có 59 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 25
(E25) B3 Tây Nguyên và 39 chiến sĩ thuộc các trung đoàn khác có thể liên
quan đến các phần mộ thuộc lô E. Theo các thông tin đó, có 98 mộ Liệt sĩ tại
lô E, nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk và 8 mộ chưa xác định danh tính khác tại
nghĩa trang Cư M’gar được xác định có thông tin liên quan đến Trung đoàn 25
Tây Nguyên này (tổng cộng 106 mộ Liệt sĩ). Khảo sát 106 mộ này cho thấy, có
93 mộ có hài cốt của người, 11 mộ không có hài cốt và 2 mộ có hài cốt động
vật. Ngoài ra, có 2 mộ có hài cốt của hơn một người.
Khảo sát về tình trạng các mẫu hài cốt cho thấy, có 91/93 mộ có thể lấy được
mẫu hài cốt nhưng chất lượng các mẫu rất kém. Hầu hết các mẫu răng không
có chân răng, hoặc còn chân nhưng đã mủn mục. Mặt men răng bị ố, ngả màu
và không chắc chắn. Đối với mẫu xương thì thân xương không còn nguyên
vẹn, mủn mục và dễ bị gãy vỡ khi lấy. Phân tích các mẫu hài cốt cho thấy,
có 16/106 (15%) mẫu xác định được giới tính; 19/106 (17.9%) mẫu xác định
được tuổi; và 10/106 (9.4%) mẫu xác định được chiều cao.
Trong nghiên cứu thí điểm, 172 mẫu TNLS được thu thập. Trong đó, 132 mẫu
từ anh chị em Liệt sĩ; 3 mẫu từ mẹ Liệt sĩ; 30 mẫu từ cháu Liệt sĩ; 3 mẫu từ con
của em gái mẹ Liệt sĩ; 3 mẫu từ cháu ngoại chị em gái mẹ Liệt sĩ và 1 mẫu từ
con trai Liệt sĩ (không sử dụng được để phân tích ADN ty thể).
Các mẫu ADN được phân tích theo quy trình sau:
• Các mẫu hài cốt được tách chiết ADN bằng phương pháp hữu cơ; các mẫu
TNLS được tách chiết ADN bằng phương pháp Chelex sử dụng hệ thống tự
động Automate Express.
• Các mẫu ADN được khuếch đại bằng phương pháp PCR và kiểm tra trên gel
agarose.
• Sản phẩm khuếch đại được tinh sạch và thực hiện phản ứng giải trình tự sử
dụng phương pháp Sanger.
• Phản ứng giải trình tự được chạy trên hệ thống điện di mao quản.
• Phân tích và nhận định kết quả.
Trong toàn bộ các mẫu HCLS nghiên cứu, 61/91 mẫu thí điểm và 151/209
mẫu thử nghiệm quy trình có thể phân tích được ADN. Toàn bộ các mẫu TNLS
đều phân tích được kết quả (172 mẫu thí điểm và 128 mẫu thử nghiệm quy
trình). Phân tích ADN xác định được 34 cặp mẫu HCLS và TNLS có quan hệ
huyết thống theo dòng mẹ.
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Sau nghiên cứu, Viện Pháp y Quân đội đã hoàn thành xây dựng 2 quy trình
giám định ADN HCLS bao gồm: (1) quy trình thu thập và giám định hình thái
mẫu hài cốt; (2) quy trình thu thập và bảo quản mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm
TNLS. Các tiêu chuẩn về trình tự ADN ty thể đã được xây dựng như tiêu chuẩn
các trình tự không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn kiểm soát và đánh giá nhiễm và
tiêu chuẩn phân tích Poly C. Độ dài tiêu chuẩn cho các trình tự ADN ty thể là
342 nucleotide cho HV1, 268 nucleotide cho HV2 và 139 nucleotide cho HV3.
Trình tự ADN được đọc bằng phần mềm Sequencing Analysis 6. Phần mềm
Sequencher v5.1 được dùng để so sánh trình tự đọc được với trình tự chuẩn
(rCRS). Các nhóm gen đơn bội (haplogroup) được đọc qua Halogrep. Trình tự
ADN ty thể được lưu trữ bằng phần mềm chuyên dụng.
Về việc phát triển các phần mềm, có 3 phân hệ đã được xây dựng: (1) phân
hệ phần mềm tạo mã vạch; (2) phân hệ phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý
và sử dụng dữ liệu; và (3) phân hệ phần mềm kiểm soát quá trình thực hiện
và quản lý dữ liệu.
Quy trình quản lý và vận hành chung đã được xây dựng. Trong đó, Cục Người
có công (NCC), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (MoLISA) là cơ quan quản
lý chung và quản lý tài chính cho đề án. Mẫu HCLS và TNLS được quản lý bằng
hệ thống mã vạch. Các cơ quan giám định ADN có phòng xét nghiệm được
trang bị đầy đủ, có nhân lực được đào tạo và có chuyên viên giám định phân
tích và ký kết quả. Các phòng thí nghiệm có hệ thống kho và tủ bảo quản mẫu
hài cốt, có máy móc vận hành các phần mềm chuyên dụng và kết quả có thể
được báo cáo định kỳ qua hệ thống phần mềm quản lý.
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CÁC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

BÁO CÁO TÓM TẮT

• NộI dung 1: Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu
“thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin - Cục Chính sách, BQP
• NộI dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình khai quật và giám định hình

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG QUY TRÌNH
XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ
CÒN THIẾU THÔNG TIN

thái hài cốt, quy trình thu mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân trong
xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin - Viện Pháp y Quân đội
• NộI dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích ADN trong xác
định danh tính HCLS còn thiếu thông tin - Viện Pháp y Quân đội
• NộI dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng dữ liệu nhận dạng

Đại tá TS. Nguyễn Lê Cát - Viện Pháp y Quân đội

và bộ phần mềm quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu của quy trình xác định
danh tính HCLS còn thiếu thông tin - Viện Pháp y Quân đội

ĐẶT VẤN ĐỀ
• Theo số liệu thống kê:

ĐẶT VẤN ĐỀ
• Việc xác định danh tính HCLS còn gặp nhiều khó khăn:
-

Thiếu thông tin, HCLS phân hủy, TNLS không còn đầy đủ

-

Chưa có quy trình thống nhất trong các đơn vị thực hiện

-

Số mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang là 871.373 (76,02%)

-

Số mộ liệt sĩ do gia đình quản lý là 156.000 (13,60%)

-

Số mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin là 15.493 (1,35%)

-

Cần nhiều cơ quan, đơn vị tham gia

-

Số mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin là 855.880 (77,28%), gồm:

-

Cần xây dựng quy trình thống nhất áp dụng trên toàn quốc

626.886 mộ liệt sĩ thiếu 1 phần thông tin

• Để nâng cao hiệu quả xác định HCLS còn thiếu thông tin:

• Mục tiêu của Đề án:
1. Xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin;

225.647 mộ liệt sĩ thiếu hoàn toàn thông tin

2. Xây dựng bộ phần mềm quản lý và sử dụng CSDL của quy trình.

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
•

Thông tin về liệt sĩ tại NTLS tỉnh Đắk Lắk
-

Thông tin về Nghĩa trang liệt sĩ và Mộ liệt sĩ

-

Thông tin mộ liệt sỹ

-

Thông tin liệt sĩ

-

Thông tin thân nhân liệt sỹ

-

Một số thông tin liên quan khác

• 300 mẫu hài cốt liệt sĩ:
- 91 mẫu HCLS tại Lô E - NTLS tỉnh Đắk Lắk và Cư M’gar

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ
• Hoàn thành xây dựng 03 quy trình
-

Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" còn thiếu thông
tin đối với ngôi mộ, khu mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong NTLS.

-

- 209 mẫu HCLS phân tích thử nghiệm quy trình

Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" còn thiếu thông
tin đối với HCLS vừa tìm kiếm, quy tập được còn thiếu thông tin.

• 300 mẫu thân nhân liệt sĩ:
- 172 mẫu TNLS liên quan tại NTLS Đắk Lắk và Cư M’Ga
- 128 mẫu TNLS phân tích thử nghiệm quy trình

-

Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" còn thiếu thông
tin đối với ngôi mộ liệt sĩ trùng thông tin.

1
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• Kết quả khảo sát tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
-

Tổng số mộ liệt sĩ trong nghĩa trang là 2.214 mộ

-

08 mộ (0,36%) có đầy đủ thông tin

-

1.698 mộ (76,69%) có một phần thông tin

-

508 mộ (22,95%) thiếu hoàn toàn thông tin

• Kết quả khảo sát 130 ngôi mộ liệt sĩ của Lô E

• Kết quả khảo sát Lô E
-

Tổng số mộ liệt sĩ của Lô E có 204 mộ

-

74 mộ là HCLS hy sinh tại Campuchia

-

130 mộ là số mộ liệt sĩ di chuyển từ NTLS Đạt Lý

-

05 mộ (3,85%) có đầy đủ thông tin

-

125 mộ (96,15%) thiếu thông tin

-

27 mộ (20,77%) có một phần thông tin

-

98 mộ (75,38%) thiếu hoàn toàn thông tin

-

Có 59 mộ có thông tin liên quan đến LS của e25-B3

-

39 mộ có thể là HCLS của các đơn vị khác

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2. Xây dựng quy trình GĐ hình thái và lấy mẫu xét nghiệm ADN

• Các loại mộ

• Hoàn thành xây dựng 02 quy trình:
-

Quy trình khai quật và giám định hình thái hài cốt
Quy trình thu và bảo quản mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm TNLS

• Đặc điểm quy tập và quy hoạch chôn cất
-

•

Số lượng (N)

Tỷ lệ (%)

93

87,7

11

10,4

Xương động vật

2

1,9

Tổng

106

100

Số cá thể hài cốt trong một mộ

Tại Lô E - NTLS tỉnh Đắk Lắk có 98 mộ chưa xác định được danh
tính có thông tin liên quan đến LS của e25-B3

-

Mộ
Có hài cốt
Không có hài cốt

Tại NTLS huyện Cư M’gar - Đắk Lắk có 08 mộ chưa xác định được
danh tính có thông tin liên quan đến LS của e25-B3

Số cá thể hài cốt
trong 1 mộ

Số lượng (n)

0

13

12,3

1

91

85,8

Từ 2

2

1,9

Tổng

106

100.0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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• Kết quả lấy mẫu HCLS của 93 mộ có hài cốt

• Khả năng nhận định về giới, tuổi, chiều cao

Giá trị
nhận dạng

Nhận dạng
được

Không thể
nhận dạng

Không có
hài cốt

%

n

%

n

%

n

%

Giới

16

15,1

77

72,6

13

12,3

106

100

Tuổi

19

17,9

74

69,8

13

12,3

106

100

10

9,4

83

78,3

13

12,3

Không lấy

Một mộ lấy

Một mộ lấy

được mẫu

được 1 mẫu

được 3 mẫu

n

6

85

2

93

%

6,5

91,4

2,1

100

ĐĐ
Tổng

n

Chiều cao

Tỷ lệ (%)

106

100

ĐĐ

Không lấy

Mẫu răng và

Tổng

Mẫu răng

Mẫu xương

n

6

59

18

10

93

%

6,5

63,4

19,4

10,8

100

được mẫu

xương

Tổng

2
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• Kết quả đánh giá sơ bộ chất lượng mẫu hài cốt
-

Chất lượng 91 mẫu hài cốt không tốt

-

Mẫu răng:

• Kết quả thu mẫu thân nhân liệt sĩ

Mất chân hoặc còn chân nhưng đã mủn mục.
Mặt men răng bị ố, ngả màu và không chắc chắn
-

Mẫu xương:
Thân xương không nguyên vẹn

TT

Đối tượng

Số lượng
mẫu

1

Mẫu của thân nhân ngang hàng với liệt
sỹ (anh, chị, em ruột của LS)

132

2

Mẹ liệt sỹ

3

3

Cháu liệt sỹ

30

4

Con trai liệt sỹ

1

5

Con của em gái mẹ LS

3

6

Cháu ngoại của chị, em gái mẹ LS

Mủn mục, dễ gãy vỡ khi lấy

Tổng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ghi chú

Không sử dụng được để
phân tích ADN ty thể

3
172

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3. Xây dựng quy trình phân tích ADN ty thể

• Kết quả phân tích thử nghiệm quy trình

• Xây dựng bộ quy trình
- Tách chiết ADN từ mẫu HCLS bằng phương pháp hữu cơ
- Tách chiết ADN từ mẫu TNLS bằng Chelex

- Với các mẫu lưu tại đơn vị: Phân tích thành công 151/209 mẫu HCLS
(72,25%); 128/128 mẫu TNLS (đạt tỷ lệ: 100%).

- Tách chiết ADN từ mẫu TNLS bằng máy Automate Express
- Thực hiện phản ứng khuyếch đại ADN (PCR)

- Với các mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk: Phân tích thành công

- Điện di kiểm tra sản phẩm PCR trên gel agarose

61/91 mẫu HCLS (đạt tỷ lệ: 67,03%); 172/172 mẫu TNLS (100%.)

- Tinh sạch sản phẩm PCR
- Thực hiện phản ứng cycle sequencing

- Xác định được 34 cặp mẫu HCLS và TNLS có quan hệ huyết thống

- Tinh sạch sản phẩm cycle sequencing và Sequencing

theo dòng mẹ.

- Phân tích và nhận định kết quả

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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• Xây dựng tiêu chuẩn trình tự ADN ty thể

•

Số lượng và vị trí biến đổi ADN ty thể của các mẫu phân tích
Biến đổi

Số lượng biến đổi

Vị trí biến đổi so với rCRS

Vùng

Số lượng

%

Số lượng

HV1

2232

54.40

HV2

1614

39.34

HV3

257

Cộng

4103

-

Trình tự không đạt yêu cầu

-

Tiêu chuẩn kiểm soát và đánh giá nhiễm

-

Poly C

• Tiêu chuẩn độ dài đoạn phân tích:

%

-

HV1 342 bp (16024 - 16365)

115

67.25

-

HV2 268 bp (73 - 340)

51

29.83

-

HV3 139 bp (438 - 576)

6.263

5

2.92

100

171

100

• Tiêu chuẩn đọc và lưu trình tự:
-

Đọc trình tự bằng phần mềm Sequencing Analysis 6.

-

So sánh trình tự (rCRS) bằng phần mềm Sequencher v5.1.

-

Xác định haplogroup qua website haplogrep.uibk.ac.at

-

Trình tự được lưu bằng phần mềm chuyên dụng

3

22

HỘI THẢO KHOA HỌC

VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ADN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM HÀI CỐT TRONG CHIẾN TRANH

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• Hướng dẫn quản lý và vận hành quy trình

4. Kết quả xây dựng phần mềm và quy trình sử dụng dữ liệu

Cơ quan quản lý:
-

Cục Người có công - Bộ LĐTB&XH là cơ quan quản lý chung

-

Mẫu HCLS và TNLS được quản lý tập trung bằng mã vạch

-

Bảo đảm kinh phí cho toàn bộ quy trình

Các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình:
-

Có phòng thí nghiệm đầy đủ trang bị

-

Có nhân lực được đào tạo đủ khả năng phân tích ADN ty thể

-

Có giám định viên để đọc, nhận định, khớp nối và ký kết quả

-

Có đầy đủ trang bị để vận hành các phần mềm chuyên dụng

-

• Xây dựng bộ phần mềm với 3 phân hệ:
-

Phân hệ phần mềm tạo mã vạch;

-

Phân hệ phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu

-

Phân hệ phần mềm kiểm soát quá trình thực hiện và quản lý dữ liệu

• Nghiên cứu quy trình sử dụng dữ liệu
-

Phương pháp sử dụng dữ liệu “Thông tin về liệt sĩ”

-

Phương pháp sử dụng dữ liệu mộ liệt sĩ

Có hệ thống kho bảo quản, tủ bảo quản mẫu và ADN

-

Phương pháp sử dụng dữ liệu hài cốt liệt sĩ

Báo cáo kết quả định kỳ thông qua hệ thống phần mềm quản lý

-

Phương pháp sử dụng dữ liệu “thân nhân liệt sĩ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Mô hình “Phân hệ phần mềm hỗ trợ thu thập; quản lý và sử dụng dữ liệu

Hình thái học
hài cốt

Hỗ trợ Thu
thập và
Quản lý và
sử dụng dữ
liệu “Thông
tin về liệt sĩ”

Kiểm soát và hỗ trợ quá trình
thực hiện quy trình xác định
danh tính HCLS còn thiếu
thông tin

Tự động
So sánh,
629.886
khớp
nối
dữ liệu
theo yêu
cầu GĐ.
Báo cáo
két quả
đến cơ
quan CN

Nhập liệu, tra cứu-so
khớp dữ liệu, báo cáo
Máy in
barcode

Dữ liệu ADN

Các dữ liệu khác

KẾT LUẬN
1.

Mô hình “Phân hệ phần mềm kiểm soát thực hiện quy trình phân tích ADN”

Máy đọc
barcode

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Hoàn thành xây dựng bộ quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu
thông tin gồm:
- Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin
- Quy trình khai quật, giám định hình thái học HCLS và lấy mẫu để phân tích
ADN trong xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin
- Quy trình phân tích ADN hệ gen ty thể trong xác định danh tính HCLS còn
thiếu thông tin
- Ứng dụng quy trình xác định được danh tính của 34 HCLS thiếu thông tin

2.

Hoàn thành xây dựng bộ phần mềm quản lý, vận hành CSDL của quy
trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, gồm 03 phân hệ:
- Phân hệ phần mềm tạo mã vạch
- Phân hệ phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu
- Phân hệ phần mềm kiểm soát quá trình thực hiện và quản lý dữ liệu

4
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2.1.2. Báo cáo tóm tắt về tình hình công tác giám định ADN và một
số khó khăn hiện nay - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam CDI, VAST
Trung tâm Giám định ADN (CDI) thuộc Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ
Việt Nam (VAST) đại diện 7 phòng thí nghiệm liên quan thực hiện báo cáo
ngắn về quy trình giám định ADN phục vụ cho việc giám định HCLS tại Việt
Nam và những hạn chế hiện tại. Quy trình chung bao gồm việc thu thập mẫu
hài cốt tại các nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia; tách chiết ADN; giải trình tự và
phân tích kết quả (chủ yếu là phân tích ADN ty thể do mẫu đã bị phân hủy
rất nhiều).
Mẫu HCLS được thu thập tại các nghĩa trang và được giám định hình thái bởi
các chuyên gia Pháp y hoặc nhân viên phòng thí nghiệm. Mẫu thu thập được
chuyển về Cục NCC quản lý và được phân phối đến các phòng thí nghiệm
tham gia công tác giám định. Các mẫu được lưu trữ ở 800C tại các phòng thí
nghiệm này. Mẫu trước khi xử lý được chụp hình lưu hồ sơ, làm sạch bề mặt
bằng máy Dremel có đĩa mài, loại bỏ mùn và mô mềm. Sau đó, mẫu được
làm sạch bằng thuốc tẩy, cồn và nước. Mẫu được sấy ở 500C trước khi được
nghiền trong cối sắt để thu bột. Mẫu bột được khử khoáng và tách chiết
ADN. Các phòng thí nghiệm khác nhau dùng các phương pháp khác nhau để
tách chiết ADN. Ví dụ, CDI dùng công nghệ hạt từ và hệ thống tách chiết tự
động EZ1 của Qiagen. Vinmec sử dụng màng silica và bộ kit tách chiết của
Qiagen. Những phòng thí nghiệm khác dùng phương pháp tách chiết hữu cơ
(Phenol-Chloroform) và phương pháp Chelex. Mẫu ADN được giải trình tự
bằng phương pháp Sanger sau khi được khuếch đại bằng phương pháp PCR.
Ngoài ra, một số phòng thí nghiệm hiện đang dùng phương pháp giải trình
tự thế hệ mới (NGS) bằng hệ thống Illumina (MiSeq) và Thermo Fisher (Ion
Torrent S5).
Mặc dù ADN ty thể được đánh giá là tồn tại nhiều và bền, quy trình phân
tích ADN giám định HCLS hiện tại còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này có
thể do nhiều nguyên nhân như không có chuyên gia nhân chủng học pháp y
cũng như quy trình và thiết bị chuẩn để thu thập mẫu tại hiện trường. Mẫu
được thu thập quá nhiều cùng một thời điểm gây ra ách tắc trong quá trình
xử lý. Hầu hết thông tin chi tiết về mẫu được ghi chép tại phòng thí nghiệm
chứ không phải tại hiện trường. Mẫu hài cốt có độ phân hủy và nhiễm nấm,
vi khuẩn rất cao do được chôn trong điều kiện thổ nhưỡng đặc thù của Việt
Nam, có pH rất thấp, độ ẩm cao thúc đẩy nhiều hoạt động của vi sinh vật.
Bên cạnh đó, hài cốt đã được chôn rất lâu năm, lượng mẫu sử dụng cho xét
nghiệm ADN rất hạn chế và. các mẫu hài cốt gửi tới đơn vị xét nghiệm thường
không được đánh giá một cách đầy đủ, dẫn đến việc không lựa chọn được
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mẫu có chất lượng cho quá trình phân tích ADN. Một nguyên nhân nữa là vì
lý do tâm linh, mẫu hài cốt phải được hoàn trả trong thời gian ngắn mà không
được giữ lại trong trường hợp cần phải dùng hệ thống di truyền khác để xét
nghiệm.
Trong 6 tháng cuối năm 2020, tổng số mẫu CDI nhận được là 1.855 mẫu từ 5
nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia. 60% mẫu do CDI trực tiếp thu thập và 20% mẫu
gửi tới CDI bởi đơn vị khác được đánh giá là đủ chất lượng để thực hiện giám
định ADN. Nhìn chung, 50% mẫu được đánh giá đủ chất lượng. Do phòng thí
nghiệm nhận được các mẫu với độ phân hủy khác nhau, cần có một quy trình
chuẩn để đánh giá đầu vào cho những mẫu này khi thu thập tại các nghĩa
trang Liệt sĩ quốc gia. Ngoài ra, cần tối ưu phương pháp tách chiết và khuếch
đại ADN tại các phòng xét nghiệm. Hiện tại, CDI sử dụng phương pháp khuếch
đại và giải trình tự của AFDIL. Phương pháp này giải trình tự ADN ty thể tại 3
vùng siêu biến (HV1-3). Theo kinh nghiệm của CDI, 30% số mẫu cần phải tách
chiết ADN nhiều lần, 40% số mẫu có ADN có thể phân tích và 30% số mẫu
cho kết quả giải trình tự có thể sử dụng. Trong số các trình tự ty thể có thể sử
dụng, 45% mẫu cho trình tự HV1 đầy đủ, 25% mẫu cho trình tự bị gián đoạn
bởi hiện tượng Poly C và các mẫu còn lại chỉ cho 1 phần trình tự HV1.
Phương pháp giải trình tự Sanger gặp nhiều khó khăn vì ADN thu được rất
ngắn và gián đoạn. Kết quả giải trình tự có nhiều tín hiệu nhiễu, có tín hiệu
nền cao và tín hiệu giả. Việc giải trình tự có thể dừng đột ngột khi gặp trình tự
nhiều C liên tục (Poly C). Khi sử dụng phương pháp NGS, không có các thông
số và tiêu chí kỹ thuật chuẩn để xác định các biến thể là thật hay do nhiễm
hoặc hiện tượng dị thể (heteroplasmy). CDI đưa ra ví dụ cho thấy dữ liệu thu
được sau giải trình tự bằng phương pháp Sanger và NGS có thể không xác
định được do giới hạn kỹ thuật và do tình trạng thoái hóa của mẫu. Liên quan
đến so sánh đối khớp hồ sơ ADN và biện luận kết quả, kiến thức về tần số
các biến thể trong ADN ty thể của quần thể người Việt còn hạn chế. Đặc biệt,
trong tất cả các trường hợp, việc so sánh được thực hiện đơn lẻ với 1 mẫu
HCLS so với 1 mẫu TNLS.
Tóm lại, các phòng xét nghiệm hiện tại có khả năng thu thập được ADN từ
50% số mẫu. 40% những mẫu này có trình tự ADN ty thể có thể phân tích.
Phương pháp tách chiết và khuếch đại ADN cần được tối ưu. Ngoài ra, cần có
nhiều chỉ thị ADN khác như mini-STR (mini-short tandem repeat) hay SNPs
(Single Nucleotide Polymorphisms) để sử dụng trong nhận dạng. Việc sử
dụng những chỉ thị này yêu cầu phương pháp tách chiết ADN trong nhân tốt
hơn cũng như quy trình chuẩn cho việc phân tích. Cần có nhiều nghiên cứu
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về việc sử dụng toàn bộ trình tự ADN ty thể thay vì chỉ sử dụng các vùng siêu
biến. Cần có những nghiên cứu phân tích hài cốt lâu năm ở Việt Nam và đặc
biệt là cần có hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc so sánh đối khớp. Đặc biệt, cần
phải có cơ sở dữ liệu ADN mở rộng cho cộng đồng người Việt. Hiện tại, chỉ có
CDI và Viện Pháp y Quốc gia đã thu thập dữ liệu ADN phục vụ việc xây dựng
cơ sở dữ liệu. Những dữ liệu này đã được đăng trên các tạp chí và cơ sở dữ
liệu quốc tế. Dữ liệu STR đã được thu thập cho dân tộc Kinh và Mông. AFDIL
cũng đã hỗ trợ thu thập và đóng góp dữ liệu ADN ty thể của người Việt vào
cơ sở dữ liệu EMPOP. Hệ thống giải trình tự thế hệ mới hiện có tại ba phòng
thí nghiệm. CDI có hệ thống Ion Torrent S5 (Thermo Fisher), viện Khoa học
hình sự có hệ thống MiSeq (Illumina) và Vinmec có hệ thống MiSeq, NextSeq,
HiSeq và NovaSeq 6000 (Illumina).

27

11/22/2021

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NHẬN DẠNG BẰNG ADN

Báo cáo vắn tắt về phương pháp nhận dạng
và các hạn chế của phương pháp

GIỚI THIỆU

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM THAM GIA

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

• Trung tâm Nhận dạng ADN (CDI)
Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam (VAST)
• Viện Pháp Y Quốc Gia (VIFM)
Bộ Y tế (MoH)
• Viện Pháp Y Quân Đội
Bộ Quốc Phòng (MND)
• Viện Khoa Học Hình Sự
Bộ Công An
• Trung Tâm Xét Nghiệm ADN
Gene Viet
• Viện Tế Bào Gốc và Công nghệ Gene Vinmec
Bệnh Viện Quốc Tế Vinmec
• Viện Công Nghệ ADN và Phân Tích Di Truyền
GenLab

Dòng công việc hiện tại

TÓM TẮT DÒNG CÔNG VIỆC

SỬ DỤNG ADN TY THỂ ĐỂ NHẬN DẠNG

Thu thập mẫu

Hài cốt người chưa làm sạch

Bảo quản – 80oC

Đoạn xương và răng

1

28

HỘI THẢO KHOA HỌC

VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ADN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM HÀI CỐT TRONG CHIẾN TRANH

11/22/2021

Mẫu trước khi xử lý

Ghi chép

Bột xương và
răng

Chiết tách ADN

Bột mẫu

Sử dụng máy Dremel tool làm sạch

Nghiền để thu
bột

Sấy ở nhiệt độ
50oC, 2h

Rửa bằng EtOH 95%,
Chất tẩy rửa và nước

Giải trình tự ADN

Sử dụng hạt bead để chiết
tách

Khử khoáng bằng EDTA

Sử dụng Phenol chloroform
để chiết tách

Kết tủa ADN (Ethanol,
Isopropanol)

Quản lý dữ liệu

Giải trình tự bằng
phương pháp Sanger
Có khuếch đại PCR

Giải trình tự thế
hệ mới (NGS)
Illumina MiSeq system
Illumina MiSeq system

Ion S5 XL System

Thu thập mẫu

•

HẠN CHẾ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP

SỬ DỤNG DNA TY THỂ ĐỂ NHẬN DẠNG

•
•
•
•

Thiếu chuyên gia nhân chủng học forensic để hỗ trợ thu
thập mẫu tại hiện trường
Thiếu phương pháp và thiết bị chuẩn để thu thập mẫu tại
hiện trường
Thu thập quá nhiều mẫu cùng một thời điểm gây ra ách
tắc trong quá trình xử lý
Hầu hết thông tin chi tiết về mẫu được ghi chép tại phòng
lab chứ không phải tại hiện trường
Chỉ có thể thu thập một phần hài cốt; và chỉ có thể bảo
quản mẫu trong thời gian ngắn (phải trả lại ngay) vì lý do
tâm linh

2
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Thu thập mẫu tại 5 khu nghĩa trang ở ba
miền
Miền

Số ngôi mộ khai
quật

Số mẫu do
nhân viên CDI
thu thập

Bắc

463

203

Trung

1.392

879

Nam
Tổng số

1.855

1.082 (58,3%)

Số mẫu không
do nhân viên
CDI khai quật

•

Số mẫu do CDI
lab hoàn trả

•
•

1
331

94

222

45

553

140 (8,6%)

Khuyếch đại ADN và phương pháp Sanger

•
•

Dòng công việc ADN

Quá nhiều mẫu đang phân hủy ở các giai đoạn khác nhau
Cần có hướng dẫn tốt hơn về đánh giá chất lượng mẫu
xương
Thiếu phương pháp cụ thể về làm sạch và chuẩn bị các
loại mẫu xương khác nhau (vd: xương đùi so với răng)
Cần tối ưu hóa hơn nữa qui trình chiết tách và khuyếch đại
ADN
Cần có các phần mềm và qui trình bảo quản hiệu quả đáp
ứng mục đích quản lý

% các trình tự có thể sử dụng được thu hồi

AFDIL’s protocol and primer design for fragmented mtDNA

CDI

Số mẫu đã xử
lý

Số mẫu phải
chiết tách lại

Số mẫu có kết
quả PCR dương
tính

Số mẫu có
trình tự
mtDNA sử
dụng được

1.000

277 (27.7%)

436 (43.6%)

272 (27.2%)

Kết quả xử lý 1.000 mẫu xương từ tháng 6 đến tháng 12/2020 tại Trung tâm Nhận dạng ADN (VAST)

Phân tích dữ liệu

Giải trình tự bằng phương pháp Sanger: thường phải sử dụng
các trình tự ngắn với nhiều điểm mờ: nền, đỉnh rộng (dye blob),
tín hiệu gián đoạn, vai đỉnh (peak shoulders), các cặp bazơ trộn
lẫn (khử amin)
+ Dữ liệu NGS: không hiểu đầy đủ các thông số/tiêu chí → phiên
giải kém
+

3
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Phiên giải dữ liệu

• Không thể tăng độ bao phủ bằng phương pháp giải trình tự

Sanger nhằm xác định biến thể thực và tránh sai sót do khử
amin Cytosine
• Thiếu kinh nghiệm trong việc phát hiện và đánh giá đột biến,

mức độ không đồng nhất
• Thiếu số liệu thống kê quần thể
• Đối chiếu ADN hiện nay: chỉ có thể so sánh 1-1 mặc dù có

phần mềm Bonaparte
• Cần có cơ sở dữ liệu về người Việt Nam để hỗ trợ phát hiện

biến thể

●

●

●

Kết luận

Khuyếch đại PCR thành công ở 44% số mẫu làm xét nghiệm, trong khi
từ tổng số mẫu thu thập tại hiện trường chỉ chọn được có 49% làm xét
nghiệm => trong khuôn khổ dự án (tổng mẫu >100.00), năng lực thu
hồi ADN hiện tại mới đạt 20%
Thu thập và đánh giá mẫu sẽ là trọng tâm cải thiện nhằm thực hiện tốt
hơn việc phân loại và phù hợp hơn với các kết quả chiết tách và
khuyếch đại PCR

●

●

Cần phải tiếp tục tối ưu hóa qui trình chiết tách và khuyếch đại ADN
●

TIẾN ĐỘ HIỆN NAY CỦA CÁC
PHÒNG LAB

Kết luận (tiếp)

Hiệu quả giải trình tự Sanger chỉ đạt 50% từ PCR (27,7% tổng
mẫu) => thấp và tốn kém. Cần chuyển sang giải trình tự song
song số lượng lớn (cụ thể là MPSplex) để nâng cao hiệu suất và
giải trình tự đoạn nhỏ hơn với bao phủ lớn hơn
Tăng số marker ADN để nhận dạng và đối chiếu: mini-STRs,
SNPs, v.v. => cần cải thiện chiết tách ADN nhân cho các mẫu
xương ở Việt Nam và điều chỉnh phiên giải số liệu cho các
marker này
Cần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN cho các quần thể người Việt
Nam

Cơ sở dữ liệu ADN Forensic

Cho tới nay, chỉ có CDI (VAST) và Viện Pháp Y Quốc Gia (MoH) đã thu thập và
công bố cơ sở dữ liệu quốc tế về các quần thể người Việt Nam:


Dữ liệu STR:

Tần số alen ở 22 NST thường STRs ở quần thể người Kinh Việt Nam. Tran HL, Nguyen HT, Pham TT,
Nguyen MH, Hoang H, Chu HH. Int J Legal Med. 2019;133(6):1761-1762.
Đặc tính di truyền của 23 NSTY STRs ở quần thể người Kinh Việt Nam. Ha HH, Nguyen TH, Tran LH,
Nguyen HTH, Hoang H, Chu HH. Int J Legal Med. 2019;133(5):1403-1404.
Dữ liệu di truyền quần thể ở 22 locus NST thường STR ở người Mông Việt Nam. Tran HL, Ta TAM,
Nguyen NN, Pham TT, Hoang H, Ha Chu H. Leg Med (Tokyo). 2021;48:101825.


Dữ liệu mtDNA:

AFDIL hỗ trợ công bố 187 trình tự mtdDNA trên EMPOP: Trình tự vùng kiểm soát ty thể từ một
mẫu quần thể Việt Nam. Irwin JA, Saunier JL, Strouss KM, et al. Int J Legal Med. 2008;122(3):257259.
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●

Áp dụng giải trình tự gene thế hệ mới (NGS)
Chỉ có CDI và Vinmec có các thiết bị NGS phù hợp áp dụng
MPSplex
○
CDI: Thermo Fisher Ion S5 XL system
○
Vinmec: Illumina MiSeq system

5
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2.2. Các phần trình bày từ các chuyên gia quốc tế
2.2.1. Phương pháp mới nhất tại AFDIL trong giám định ADN của
binh sĩ Mỹ mất tích - Tiến sĩ Timothy P McMahon, Trưởng Bộ phận Giám
định ADN, AFDIL
AFDIL được thành lập vào những năm 1990 để nhận dạng binh sĩ Mỹ mất
tích. Đồng hành cùng Bộ Quốc phòng Hoa kỳ trong nhiệm vụ này (giờ đây
được biết đến với tên gọi Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích của
Bộ Quốc phòng Hoa kỳ, DPAA) từ những năm 1990, AFDIL đã thẩm định các
phòng thí nghiệm ADN theo tiêu chuẩn ISO 17025 và tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng của FBI. AFDIL chủ yếu sử dụng ADN ty thể trong những nhiệm
vụ tìm kiếm trước đây. Từ năm 2010, sự phát triển của kỹ thuật khử khoáng
trong tách chiết ADN cho phép ADN nhân được sử dụng trong xét nghiệm
những mẫu hài cốt bị phân hủy. Tuy nhiên, với sự phân hủy nặng của ADN do
thời gian từ Chiến tranh Thế giới lần thứ II (WWII), chiến tranh Triều Tiên và
chiến tranh Việt Nam tới nay đã hơn 70 năm, AFDIL vẫn cần sử dụng ADN ty
thể trong phân tích.
AFDIL đã kiểm chứng nhiều kit STR thương mại như Applied Biosystems
Global Filer và Promega Flex Fusion với 23 locus, và cũng giám định Y-STR sử
dụng các quy trình áp dụng khi số lượng bản sao thấp. Những kit này có tỷ
lệ thành công 60% trên những mẫu từ WWII, chiến tranh Triều Tiên và chiến
tranh Việt Nam. Những kit này được sử dụng để tăng tính chính xác về mặt
thống kê của một kết quả trùng hợp, nhưng chủ yếu dùng để loại trừ mối
quan hệ huyết thống khi có sự trùng hợp với những kiểu ADN ty thể phổ biến.
ADN ty thể là ADN dạng vòng có kích thước nhỏ khu trú trong ty thể. ADN
ty thể có số lượng bản sao lớn, và là chỉ thị phân tử (marker) đơn bội có thể
được truy vết theo dòng mẹ. Chúng ta thường cho rằng trong những môi
trường khắc nghiệt, ADN ty thể bền vững hơn so với ADN nhân nhờ cấu trúc
đặc trưng của chúng, nhưng thực tế là sự bền vững này xuất phát từ số lượng
bản sao lớn của ADN ty thể so với ADN nhân. Không lâu sau khi tử vong, các
yếu tố trong cơ thể và ngoài môi trường sẽ kích hoạt quá trình phân hủy ADN.
Nhờ số lượng lớn, ADN ty thể là loại ADN duy nhất có thể đưa đến kết quả
giám định thành công vào những năm 1990. AFDIL đã thiết kế các bộ mồi
(primer) khuếch đại những đoạn gen có kích thước khoảng 200 bp – nằm
trong các vùng siêu biến thuộc vùng điều khiển của ADN ty thể, và sau đó
thiết kế các bộ mini-primer cho sản phẩm khuếch đại có kích thước khoảng
120 bp. 70% các mẫu không bị xử lý hóa học cần sử dụng các bộ mini-primer.
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Những mẫu thử thách nhất mà AFDIL từng gặp phải là mẫu hài cốt từ cuộc
chiến tranh Triều Tiên. Các mẫu này được ngâm trong dung dịch formaldehyde
50% trong 3-5 ngày, xử lý bằng hóa chất chống nấm và chất làm rắn. Vào năm
2016, tỷ lệ giám định ADN thành công đạt mức 6% khi sử dụng phương pháp
giải trình tự Sanger truyền thống. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy kích cỡ
trung bình của sợi ADN ty thể tách chiết từ mẫu bị xử lý hóa học chỉ ở khoảng
50 bp. Điều này giải thích vì sao việc sử dụng các bộ mini-primer khuếch đại
sản phẩm 120 bp lại cho tỷ lệ thành công hạn chế như vậy.
Phương pháp giải trình tự thế hệ mới (NGS) là phương pháp giải trình tự
song song số lượng lớn (MPS), cho phép phân tích toàn bộ hệ gen ty thể.
Nhiều phương pháp khuếch đại ADN ty thể đã được thương mại hóa, bao
gồm phương pháp khuếch đại sản phẩm kích thước lớn (8.000 bp) với 2 bộ
mồi và phương pháp khuếch đại sản phẩm kích thước nhỏ (120-150 bp). Các
phương pháp này có thể chạy trên nền tảng Illumina MiSeq hoặc Ion Torrent
S5. Tuy nhiên, các mẫu hài cốt thường chứa lượng lớn ADN vi khuẩn làm
ức chế MPS, nhất là trong những mẫu bị phân hủy nặng, do vậy các bộ kit
thương mại thường không hiệu quả trên các mẫu đặc trưng mà AFDIL thường
xử lý. Để giải quyết vấn đề này, kỹ thuật Hybridization Capture (“lai bắt giữ”)
đã được sử dụng, trong đó mồi lai có hạt từ tính được sử dụng để bắt cặp một
cách chọn lọc và khuếch đại ADN người.
Năm 2016, AFDIL đã hoàn thành việc phát triển một kit hoàn chỉnh cho MPS
giúp xét nghiệm ADN ty thể của những mẫu đã bị xử lý hóa học hoặc bị phân
hủy nặng. Các mẫu này có thể được xử lý trong tuần và toàn bộ quy trình mất
khoảng 2 tuần. Đối với mẫu đối chứng, AFDIL sử dụng phương pháp khuếch
đại sản phẩm kích thước lớn để giải trình tự và có thể phân tích 24 mẫu trong
4 ngày, sử dụng Illumina Nextera XT chemistry trên hệ thống MiSeq. AFDIL
cũng đã phát triển thành công một quy trình tin học sử dụng CLC Genomics
Workbench để đối chiếu và phân tích hàng triệu kết quả trình tự ADN ty thể
từ MPS.
Bộ kit MPS thiết kế cho xét nghiệm ADN ty thể sử dụng phương pháp
Hybridization Capture được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 2/2016. Bộ kit
này được thiết kế chỉ để phân tích vùng điều khiển của ADN ty thể và so sánh
với các mẫu đối chứng do những điều khoản hạn chế trong văn bản chấp
thuận hiến mẫu của thân nhân. Văn bản chấp thuận đã được điều chỉnh để
thông báo với người hiến là toàn bộ hệ gen ty thể sẽ được phân tích và sẽ có
khả năng nhận dạng được thông tin y khoa. Từ đó phát sinh nhu cầu về cơ sở
dữ liệu ADN ty thể từ mẫu đối chứng mang tính thống kê. Công trình trước
đây của AFDIL liên quan đến cơ sở dữ liệu đã cung cấp trình tự hơn 1.500 hệ
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gen ty thể đạt chất lượng pháp y, được đưa vào cơ sở dữ liệu EMPOP. Viện
Tư pháp Quốc gia hiện đang tài trợ AFDIL trong một dự án giải trình tự 5.000
hệ gen ty thể từ những mẫu có nguồn gốc khác nhau, triển khai trong vòng
3 năm. Dự án này đã phát triển và kiểm định quy trình HyperPlus tự động
trên hệ gen ty thể giúp xử lý các mẫu thân nhân đối chứng, và đưa ra được
các dữ liệu phân bố đồng nhất hơn so với quy trình Nextera XT. Khi cơ sở dữ
liệu được hoàn thành, nó sẽ cung cấp giá trị tần suất của các hồ sơ ADN vùng
điều khiển phổ biến. Dựa vào đó, các kết luận so sánh đối khớp hồ sơ ADN ty
thể sẽ được đưa ra với độ tin cậy cao hơn, và tỷ lệ đột biến của ADN ty thể
cũng sẽ được thiết lập. Dự án đã chuẩn bị hoàn thành và dữ liệu đã được tải
lên EMPOP.
Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc sử dụng ADN ty thể trong giám
định pháp y cần được giải quyết. Đầu tiên là sự có mặt của gen giả ADN ty
thể (pseudogene), được cài vào nhiễm sắc thể (NST) nhân với tên gọi NuMT
(ADN ty thể nhân). NuMT có thể được khuếch đại cùng với ADN ty thể trong
quá trình chuẩn bị thư viện gây ảnh hưởng tới việc đọc kết quả. Các giải pháp
khả thi bao gồm gia tăng tính nghiêm ngặt của việc ghép cặp giữa trình tự
mẫu và trình tự tham chiếu (mapping) sử dụng các tiêu chuẩn gọi biến thể
chặt chẽ hơn, tối ưu hóa trình tự mẫu (consensus sequence) để lặp lại các so
sánh gióng hàng (re-alignment) , so sánh với cơ sở dữ liệu NuMT và tự động
loại bỏ NuMT.
Một yếu tố phức tạp khác thường gặp phải với các mẫu bị phân hủy do axit
trong môi trường là hiện tượng khử amin gốc cytosine (deamination). Đây
là hiện tượng phổ biến, dẫn đến việc thay thế C thành T và G thành A. Các
phương pháp sửa chữa ADN trước bước chuẩn bị thư viện có thể được sử
dụng để loại bỏ các biến đổi trong trình tự ADN gây ra bởi hiện tượng này.
Enzyme sử dụng trên các mẫu cố định bằng formalin hoặc enzyme cố định
trong paraffin được khuyến nghị sử dụng, do các enzyme này cho thấy hiệu
quả trong việc loại bỏ những tổn thương ADN trong dữ liệu giải trình tự MPS.
Đối với trình tự ADN ty thể, thường quan sát thấy heteroplasmy – sự có mặt
của nhiều hơn 1 nucleotide tại một vị trí. Phương pháp MPS cho phép nhận
diện heteroplasmy thật sự và AFDIL đã thiết lập một ngưỡng (threshold) thấp
ở mức 5% giúp nhận diện vị trí heteroplasmy. Dữ liệu cho thấy heteroplasmy
vùng điều khiển có mặt trong khoảng 28% quần thể. Phần lớn các mẫu có
một heteroplasmy điểm. Số lượng các vị trí heteroplasmy có thể lên tới 3
trên một mẫu.
Giải trình tự hệ gen ty thể bên ngoài vùng điều khiển có thể giúp nhận diện
các biến dị bệnh lý, và thường không nên báo cáo những thông tin y khoa
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mang tính nhạy cảm như vậy. AFDIL đã loại bỏ những biến dị này trong luồng
báo cáo. Bước này không ảnh hưởng tới tần số kiểu gen đơn bội.
Một ví dụ về công việc nhận dạng của AFDIL là trường hợp mộ tù binh
Cabanatuan tại Philipin. Giải trình tự Sanger đã thất bại do các thi thể đã
được xử lý hóa học. Tất cả tù binh tử vong vào cùng một ngày sẽ được chôn
cất trong cùng một mộ tập thể. Ví dụ, mộ tập thể 225 có 15 thi thể binh sĩ
không xác định, trong số đó 1 thi thể cũng liên quan tới 3 ngôi mộ tập thể
khác do thông tin được lưu trữ kém. DPAA đã khai quật mộ tập thể 225 và
dựa trên số lượng tối thiểu của các cá thể để nộp mẫu giám định. Giải trình
tự thế hệ mới trên ADN ty thể cho thấy các mẫu đã bị trộn lẫn từ nhiều cá
thể khác nhau. Tới nay đã phân tích được 18 trình tự. Mỗi màu sắc tương ứng
với các số trong slide này tượng trưng cho 1 trình tự đặc trưng, cho thấy rằng
mặc dù có vẻ chỉ là một bộ hài cốt, nhưng thực chất đây là hài cốt từ nhiều cá
thể. Có khoảng 1.000 ngôi mộ tại Cabanatuan và mỗi mộ lại có nhiều cá thể
khác nhau. AFDIL và DPAA đang lên kế hoạch khai quật và nhận dạng những
cá thể này.
Từ năm 2016, AFDIL đã sử dụng MPS để giải trình tự ADN ty thể của hơn
2.300 mẫu. Tỷ lệ thành công tăng từ 28% năm 2016 lên 74% vào năm 2021.
AFDIL đã trợ giúp DPAA trong việc đưa ra hơn 400 báo cáo so sánh ADN với
175 trường hợp nhận dạng mới mà những giám định ADN trước đó không
đưa đến kết quả. AFDIL cũng đang nỗ lực để gia tăng tỷ lệ thành công này.
Hiện AFDIL đang giảm việc sử dụng phương pháp giải trình tự Sanger. Bên
cạnh đó, do số lượng mẫu bị xử lý hóa học ngày càng tăng, AFDIL đang chuyển
dần từ nền tảng MiSeq FGX (2-6 mẫu mỗi lần chạy) sang NextSeq sử dụng kit
Mid OutPut (≤ 24 mẫu mỗi lần chạy). Điều này giúp gia tăng công suất cũng
như tiết kiệm thời gian và chi phí trên mỗi mẫu. Số mẫu được xử lý mỗi tháng
tại AFDIL tăng từ 4 lên 75 mẫu.
Chúng tôi đã tiến hành nhiều cải tiến. Khi sử dụng ADN người là mẫu đối
chứng dương, thường quan sát thấy hiện tượng lây nhiễm chéo. PhiX ADN,
bản chất không phải ADN người hiện được sử dụng làm mẫu đối chứng
dương với các mồi đặc hiệu PhiX, cho thấy phản ứng là chính xác. Tách chiết
ADN cũng liên tục được tối ưu và một phương pháp tách chiết mới thường
được phát triển trong mỗi 2-3 năm. Hiện tại, quy trình của Dabney và cộng
sự (https://doi.org/10.1073/pnas.1314445110) đang được sử dụng để tối ưu
quá trình tách chiết. Phương pháp này được phát triển để thu hồi ADN cổ,
giúp thu hồi các đoạn ADN có kích thước nhỏ tới 35 bp bằng cách tinh sạch
qua cột silica thể tích lớn. Khi áp dụng phương pháp này vào quá trình khử
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khoáng hiện tại, tỷ lệ thành công đã gia tăng đáng kể. Cuối cùng trong bước
chuẩn bị thư viện, việc sử dụng ADN sợi đơn đã giúp gia tăng tỷ lệ các đoạn
đọc (reads) được bắt cặp thành công với rCRS, mặc dù trong một số trường
hợp cụ thể, số lượng đoạn đọc đặc trưng có thể bị ảnh hưởng.
Với sự phát triển của di truyền học phả hệ, nhiều xét nghiệm di truyền MPS
cho người dùng đã được thương mại hóa tại Mỹ, chẳng hạn như các sản phẩm
của 23andme và Ancestry.com. Các xét nghiệm này có thể cung cấp thông tin
về những người có liên quan, những vấn đề y khoa con người có thể gặp phải
và thông tin về cộng đồng tổ tiên của họ. Vụ việc Golden State Killer (kẻ sát
nhân Golden State) vào tháng 4/2018 tại Mỹ là một trong những trường hợp
mà các kit thương mại và dữ liệu phả hệ đã được sử dụng để nhận dạng nghi
phạm sau 24 năm. AFDIL đã thẩm định các kit thương mại này với 800.000
SNP cho những nhiệm vụ tìm kiếm trước đây. Tuy nhiên, các kit này không
hiệu quả do ADN đã bị phân hủy quá nặng. AFDIL hiện đang phát triển một hệ
thống SNP ADN nhân sử dụng kỹ thuật Hybridization Capture và phần mềm
để áp dụng cho các mẫu bị phân hủy nặng. Đây là chương trình cộng tác với
Parabon NanoLabs trong khuôn khổ một dự án nghiên cứu được tài trợ bởi
Bộ Quốc phòng. AFDIL đang chuẩn bị phát triển một phương pháp với mục
tiêu thu được dữ liệu SNP từ các mẫu bị xử lý hóa học và phân hủy nặng, và
Parabon NanoLabs sẽ phát triển phần mềm phân tích bao gồm các mô-đun
giúp phân tích huyết thống mở rộng và dự đoán tổ tiên.
Tóm lại, hiện có rất nhiều phương pháp giúp giải trình tự và phân tích dữ liệu
ADN ty thể một cách tự động. Tuy nhiên, việc phân tích dữ liệu đòi hỏi kỹ
năng phản biện và mỗi kỹ thuật lại cần được thiết kế phù hợp do những sự
khác biệt về vi môi trường. AFDIL sẽ tiếp tục hiện đại hóa các cách tiếp cận để
tối ưu hóa sức mạnh phân biệt, giảm thời gian xử lý nhờ tự động hóa, tăng số
lượng mẫu mỗi lần chạy và tăng tỷ lệ thành công với NGS.
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Những phương pháp mới nhất
tại AFDIL trong xét nghiệm ADN
của quân nhân Hoa Kỳ mất tích
Ts. Timothy P McMahon

Giám đốc, Chương trình ADN của Bộ Quốc phòng
Tổng cục Pháp Y của Quân đội Hoa Kỳ

Tuyên bố cá nhân
Các ý kiến hoặc nhận định được trình bày sau đây
là quan điểm cá nhân của (các) diễn giả và không
nên coi là quan điểm chính thống hoặc phản ánh
quan điểm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, các cơ
quan trực thuộc, Cơ quan Y tế Quốc phòng, Cơ
quan chỉ huy Nghiên cứu Y tế hoặc Tổng cục
Pháp Y Quân đội Hoa Kỳ

Phòng thí nghiệm nhận dạng ADN
của Quân đội Hoa Kỳ
(AFMES-AFDIL)

Mục đích
- Các nhiệm vụ tìm kiếm trước đây
- Giải trình tự gien thế hệ mới (NGS)
tại AFMES

• Trực thuộc Tổng cục Pháp Y Quân đội Hoa Kỳ
(AFMES)
– Cơ quan Y tế quốc phòng (DHA)

• Thành lập năm 1990
– Sử dụng các phương pháp ADN để nhận dạng hài cốt của
quân nhân Mỹ

• Đối tác của Cơ quan Tìm kiếm Bộ Quốc phòng
(DPAA) từ năm 1990

- Ví dụ casework

• Phòng thí nghiệm ADN pháp y được chứng nhận

– Hội đồng chứng nhận quốc gia ANSI (ANAB – Chứng nhận
quốc tế ISO 17025)
– Chứng nhận đảm bảo chất lượng của Cục điều tra Liên bang
Mỹ (FBI-QAS)

- Kế hoạch tương lai

ADN nhân

Bộ gen người

(auSTR và YSTR – STR trên NST thường và NST Y)

ADN nhân
~3.2 tỉ base pair
(bp)
AmpFlSTR GlobalFiler

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4476135

PowerPlex Fusion
https://promega.com

ADN ty thể
16.549 bp
AmpFlSTR MiniFiler
https://strbase.nist.gov/kits/MiniFiler.htm

AmpFlSTR YFiler
https://strbase.nist.gov/kits/YFiler.htm

1
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Phương pháp khuếch đại
hiện tại của AFDIL

Bộ gen ty thể
(Mitogenome)

Vùng kiểm soát

Khác biệt với bộ gen nhân
• Hệ gen dạng vòng, kích
thước nhỏ bên trong ty
thể

16024

576

F15971

R599

Đặt primer (~200bp)

PS5

PS1

– 16.569 bp
– Hàng trăm đến hàng ngàn
trên mỗi tế bào

• Đơn bội

PS3

F16381/R16569

F15989/R16251

• Số lượng bản sao lớn

F15/R285
PS4

PS2

F155/R389

F16190/R16410m19

Đặt mini-primer (~100bp)

mps1a

– Được di truyền từ mẹ sang
con

mps3a

mps2a

mps1b

mps4a

mps3b

mps2b

mps4b

Kích thước đoạn ADN:
Trên mẫu xương

Nhiệm vụ khó khăn nhất
Hài cốt vô danh tại Triều Tiên
• Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, đơn
vị nhận dạng trung tâm (Central
Identification Unit – CIU) tại Kokura, Nhật
Bản được sử dụng để xử lý hài cốt.

1602
4
F15971

576
mps5a

mps2b

mVR1

R599

• Thành công: ~850 trường hợp
• Thi thể được ngâm trong dung dịch
~50% formaldehyde trong 3-5 ngày, rồi
được xử lý bằng thuốc chống nấm mốc
và hợp chất làm cứng.
• Được chôn cất trong Nghĩa trang Tưởng
niệm Thái bình dương.

Đoạn mồi mini
(~120bp)

• Các cuộc khai quật bắt đầu vào cuối
những năm 1990 và đầu những năm
2000 áp dụng các công nghệ hiện đại để
xác định danh tính.
Tỷ lệ thành
công:
6% mtDNA
0% STRs

Khuyếch đại Mitogenome
Amplicon dài

Amplicon ngắn

Khuyếch đại Mitogenome

Hybridization Capture

Gorden và cs, đánh giá, FSI: Di truyền

2
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Giải trình tự gen ty thể

Mitogenome Capture

Phương pháp dùng cho mẫu đối chiếu

• Khuếch đại PCR

3 mẫu/ bộ mẫu
(Tổng 6 bao gồm đối chứng)

– 2 lần khuếch đại đoạn
kích thước lớn (~8500
bp)

• Chuẩn bị tổ hợp
– Nextera XT (Illumina)

Cần 2 tuần để hoàn thành

Fendt et al. 2009

• Giải trình tự Illumina
– V2 300 single-end
~4 ngày cho 24 mẫu

Thiết bị
CLC Genomics

Phân tích dữ liệu NGS
Quy trình chất lượng cao

• Chương trình phần mềm để phân tích, so sánh và
hình hóa các dữ liệu NGS (giải trình tự thế hệ mới)

Quy trình đặc trưng
cho loại mẫu và quá
trình chuẩn bị

Quy trình chất lượng thấp

CLC Genomics Workbench

• Kết hợp nhiều chức năng phần mềm trong một giao
diện thân thiện người dùng (không mã hóa)

Danh sách
biến thể

• Nền tảng, loại mẫu và các phương pháp khuếch đại
dễ sử dụng

Mapping

– Thậm chí có thể dùng cho dữ liệu giải trình tự Sanger

• Server CLC Genomics tích hợp nhiều đầu đa xử lý
để giảm thời gian phân tích

Cơ sở dữ liệu đối chiếu
thống kê

NGS trên Mitogenome
• Phương pháp “bắt giữ” (capture) được
thẩm định tháng 1/2016 (bắt đầu từ
tháng 6/2015)

•

Thực hiện giải trình tự mitogenome đòi hỏi nhiều dữ liệu đối chiếu để thống kê

• Bộ mẫu đầu tiên được xử lý với phương
pháp bắt giữ vào tháng 2/2016

•

AFDIL được trao khoản tài trợ từ Viện Tư pháp (NIJ) để giải trình tự 5.000 mẫu
mitogenome chất lượng cao với phương pháp NGS

– Khoản tài trợ trước đây của Viện Tư pháp giúp tạo ra > 500 kiểu gen đơn bội đạt tiêu chuẩn pháp
y có được từ giải trình tự Sanger (2010-2012)
– Có thể tìm thấy trên EMPOP khoảng 1500 mitogenome đạt tiêu chuẩn pháp y

– 4.000 mẫu tại Mỹ và 1.000 mẫu trên toàn cầu
• Dự án trong 3 năm
• Gần như các mẫu đều đã được xử lý trước đây như một phần của dự án lập hồ sơ dữ liệu
vùng điều khiển trên mtDNA do NIJ tài trợ

• Chỉnh sửa Form đồng thuận của người
hiến
• Chỉ báo cáo dữ liệu CR (vùng kiểm soát)

•
•

Phát triển và thẩm định quy trình mitogenome HyperPlus tự động giúp xử lý các mẫu
thân nhân đối chiếu.
Mục tiêu:
– Có thể phân tách các trình tự vùng kiểm soát (CR) thông thường.
– Số liệu cho kết quả của toàn bộ bộ gen.
– Thiết lập tỷ lệ đột biến cho mtDNA.

*Just et al., Full mtGenome reference data: Development and characterization of 588 forensic-quality haplotypes
representing three U.S. populations, FSI: Genetics 2015.
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Bao phủ nhất quán

Hiện trạng Dự án NIJ
*Whole genome sequencing (WGS) data from the SweGen study (Ameur et al EJHG 2017)
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Tính đến 30/11/2020

NUMTs
• Các đoạn ADN lai nhân – ty thể (Nuclear Mitochondrial DNA
(mtDNA) segments)
• Các giả gen (Pseudogenes) khu trú ở ADN NST (nhân)
• Tương đồng với ADN ty thể do có cùng nguồn gốc ty thể
• Chiều dài ~35-18.000 bp (hoặc hơn!)
• Cùng được khuếch đại với ADN ty thể
• Tương thích với trình tự chuẩn Cambridge (rCRS)
• Có thể cấu thành một phần lớn trong kết quả đọc trình tự
• Có thể ảnh hưởng tới việc nhận diện biến dị, được xem như dị thể
(heteroplasmy)
• NUMT dị biệt có thể biểu hiện dưới dạng biến dị khi đọc trình tự

CÁC VẤN ĐỀ TIỀM TÀNG VỀ DỮ LIỆU

21

22

Xử lý NUMTs

NUMTs

• Tăng mức độ nghiêm • Đối chiếu dữ liệu
NUMT
ngặt của mapping
• Loại bỏ NUMT một
• Đối chiếu lại dữ liệu
cách tự động
giải trình tự một cách
thống nhất

A

B

23

24

4
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Các Công nghệ mới

Deamin hóa Cytosine

• Sửa chữa ADN hư tổn do quá trình phân hủy
Chưa sửa chữa

Đã sửa chữa FFPE

Dabney et al., 2013, Cold Spring Harbor Perspectives in Biology

https://www.macmillanhighered.com/BrainHoney/Resource/6716/digital_first_content/trunk/test/hillis2e/asset/img_ch9/c09_fig18.html

25

Dị thể (Heteroplasmy)

Dị thể (Heteroplasmy)

27

28

Lọc các biến dị bệnh học

VÍ DỤ

5
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Mộ tập thể (CG) 225
Mộ tù binh chiến tranh Cabanatuan

• Vòng tròn xanh da
trời là CG 225

• Khai quật lần đầu cho kết quả giải trình tự
Sanger kém.

• 15 hài cốt vô danh
trong mộ CG 225

– Đòi hỏi nhiều lần tách chiết, khuếch đại, xử lý vấn đề
để có kết quả khẳng định.

• Do lưu trữ hồ sơ
kém, 1 hài cốt vô
danh có thể liên
quan tới các ngôi
mộ CG 226,
225,224, 401, 423

• Hồ sơ lịch sử cho thấy không có xử lý hóa chất
nào
• Sự phá hủy ADN cho thấy có thể đã sử dụng
một vài loại hóa chất bảo quản
• Tất cả mẫu khai quật tại Cabanatuan đều được
xử lý với NGS.

CG 225

Kết quả NGS: Hài cốt bị trộn lẫn
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

• Cho tới nay, giải trình tự được 18 mẫu

1

• Có sự hiện diện của nhiều cá nhân ở mỗi tập
hợp nhóm
• Dựa trên kết quả ban đầu, các mẫu bổ sung đã
được thu nhận để xét nghiệm
• Có ~1000 mộ hài cốt quân nhân vô danh

Thành công của NGS
Năm tài chính

16

17

21

Tổng

Các phân tích NGS được báo cáo
Các phân tích NGS được báo cáo
cùng dữ liệu

78

291 519 553 693 231

2365

22

129 247 331 468 170

1367

28% 44% 40% 60% 68% 74%

58%

Tỷ lệ thành công
Số mẫu trung bình/tháng

11

24

Mẫu đối chứng thân nhân

18

19

20

43

46

58

77

93

279 179

58

609

• Báo cáo ADN

Công nghệ mới:
Kế hoạch tương lai

– 400 báo cáo so sánh ADN
– 175 báo cáo nhận dạng lần đầu (nhận dạng mới)
– 225 báo cáo bổ sung
• Năng lực xử lý
– Đội nhóm mới
– Thiết bị mới

6
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Đáp ứng nhu cầu NGS gia
tăng như thế nào

NextSeq 550

• Giảm việc thực hiện giải trình tự Sanger.
• Số lượng khai quật tăng:
– Phần lớn mẫu đã bị xử lý hóa học.

• Sự phát triển của các nền tảng FGX giúp tăng
số mẫu mỗi lần chạy
~15X

37

Thẩm định NextSeq

– Được phát triển đã lâu trong lĩnh vực ADN
– Phục hồi các đoạn ADN nhỏ đến 35bp (Dabney et al.
2013)
– Tinh sạch bằng cột silica thể tích lớn (Rohland et al.
2018)

– MiSeq: 1-2 bộ mẫu (2-6 mẫu cộng đối chứng)
– NextSeq: Lên tới 8 bộ mẫu (≤24 mẫu cộng đối chứng)

• Giảm chi phí và thời gian

Hệ thống được
Kit giải trình tự
kiểm chứng
5
v3 150
2
Mid 150

Thiết bị

Chi phí/mẫu

MiSeq
NextSeq

$ 164.83
$ 49.13

Chi phí/kit
$ 989.00
$ 1,179.00

Số
mẫu/tuần*
171
384

Thời gian giải
trình tự (hr)
21
15

38

• Quy trình tách chiết Dabney

– Giải trình tự mẫu để thẩm định MiSeq

• Hiệu suất tăng

MiSeq
NextSeq

~5X

Khả năng đọc trình tự so với kit
MiSeq v3

Tối ưu hóa Tách chiết

• Thẩm định giải trình tự 2x75 với kit Mid Output

Thiết bị

Cho phép thực hiện giải trình tự và kỹ thuật
microarray

Số mẫu tối đa
mỗi lần chạy
6
24

CHI PHÍ MẪU:

70%

HIỆU SUẤT:

125%

• Cần tiếp tục tối ưu hóa để đáp ứng phương pháp
và thuốc thử đã được thẩm định
• Nghiên cứu cho thấy phương pháp này có tỷ
lệ thành công cao hơn phương pháp tách
chiết hiện nay.
39

*5 ngày làm việc (168 giờ)

40

Kít Chuẩn bị Thư viện ssDNA

Bước tiếp theo
• Phả hệ học di truyền:

Mẫu
Mẫu 1
Mẫu 2
Mẫu 3

% kết quả
đọc tương
Kit chuẩn bị thư thích với
rCRS
viện

– Tôi liên quan tới ai
# kết quả Chiều dài
# PHPs (dị thể
đọc độc đoạn đọc Bao phủ
chứa đột
độc nhất trung bình biến điểm)
nhất

dsDNA

10.51%

849,525

64.53

1,531.1

0

ssDNA

15.27%

489,460

51.92

695.4

0

dsDNA

5.89%

313,238

90.32

787.3

0

ssDNA

21.45%

508,257

59.6

920.6

0

dsDNA

0.49%

39,372

52.81

60.2

1

ssDNA

18.30%

472,340

48.21

617.4

0

– Tôi có thể gặp phải vấn đề y khoa nào
– Đặc tính di truyền của tôi như thế nào

• Ancestry.Com, 23 and Me
• Golden State Killer (Tháng 4/2018)
– Điều tra phả hệ học di truyền
• Có thể hỗ trợ các chiến dịch tìm kiếm trong quá khứ không
– Chưa có bản thương mại
– ADN bị phá hủy
41

– Phát triển phương pháp khả thi

7

44
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Phân tích quan hệ huyết
thống từ SNP nhân

Mức độ liên quan

DNA

Relationship
Identical Twins
Parent-Offspring
Full Siblings
2nd Degree Relatives
3rd Degree Relatives
4th Degree Relatives
5th Degree Relatives
6th Degree Relatives
7th Degree Relatives
8th Degree Relatives
9th Degree Relatives

greatgrandfather

great-greatgreat-grandfather

great-greatgreat-grandmother

great-greatgrandfather

great-greatgrandmother

great-greatgreatuncle / aunt

greatgrandmother

great-greatuncle / aunt

first cousin
thrice removed

grandfather

grandmother

greatuncle / aunt

first cousin
twice removed

second cousin
twice removed

mother

uncle / aunt

first cousin
once removed

second cousin
once removed

third cousin
once removed

first cousin

second cousin

third cousin

fourth cousin

father
brother / sister

self / twin

niece / nephew

son / daughter

first cousin
once removed

second cousin
once removed

third cousin
once removed

grandniece / nephew

grandson / daughter

first cousin
twice removed

second cousin
twice removed

third cousin
twice removed

Slide obtained courtesy of Ellen Greytak (Parabon)

Thông điệp

• Một phần của dự án nghiên cứu pháp y được tài
trợ bởi OSD-ATL
• Phối hợp với Parabon NanoLabs, Inc.
– Phát triển một kỹ thuật “bắt giữ” SNP để dùng trên
các mẫu của AFDIL có tình trạng phân hủy nặng
– Mở rộng việc xác định quan hệ huyết thống và tổ tiên

• Trách nhiệm mỗi bên trong quá trình hợp tác:
– AFDIL sẽ phát triển một phương pháp để có đủ dữ liệu
SNP
– Parabon sẽ tối ưu hóa phần mềm xử lý các dữ liệu này

Hướng tiếp cận hiện đại của
nhận dạng với hỗ trợ của ADN

• Giải trình tự gen ty thể (Mitogenome) có thể
thực hiện thông qua nhiều phương pháp.

• Tối ưu hóa lực phân biệt của ADN ty thể

• Có thể thực hiện phân tích dữ liệu tự động.

• Tăng số lượng mẫu mỗi lần chạy

• Tuy nhiên, việc đọc dữ liệu cần nhiều kỹ năng tư
duy phản biện.

• Tăng tỷ lệ thành công ngay lần đầu bằng
NGS

• Xử lý nhanh hơn nhờ tự động hóa

• Các kỹ thuật được điều chỉnh theo nhu cầu.
HỖ TRỢ NHẬN DẠNG NHANH HƠN

• Cám ơn nhân viên của tôi:
– Bộ phận Công nghệ Mới: TS. Marshall và nhân viên
– Đội tìm kiếm các nhiệm vụ trong quá khứ
– Bộ phận phụ trách thân nhân đối chiếu
– Các nhóm thực thi hiện tại
– Quản lý chất lượng và đào tạo

• Cám ơn tới Cơ quan Y tế Quốc phòng và Tổng
cục Pháp y Quân đội Hoa Kỳ
Unclassified

Director DoD DNA Operations: Timothy.P.McMahon10.civ@mail.mil
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2.2.2. Vai trò của Phòng thí nghiệm DPAA trong việc nhận dạng binh
sĩ Mỹ mất tích - Tiến sĩ Gregory E. Berg, Chuyên gia Nhân chủng học pháp
y, Quản lý Phòng thí nghiệm DPAA
Trên toàn thế giới, có khoảng 82.000 binh sĩ Mỹ mất tích, trong đó 32.000
người được cho rằng có khả năng được tìm thấy. Tại Đông Nam Á, có xấp xỉ
1.580 binh sĩ mất tích từ khoảng 1.030 cuộc giao tranh. Trong vòng 20 năm
qua, chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã phối hợp sâu rộng để tiến hành khai
quật và quy tập hài cốt. Các quá trình “Đánh giá pháp y hiện trường” (Field
Forensic Review - FFR) và “Đánh giá pháp y chung” (Joint Forensic Review JFR) đã được thực hiện hiệu quả giữa DPAA và VNOSMP. Các trường hợp khai
quật được đều được nhanh chóng xem xét từ cả 2 phía để xác định liệu hài
cốt có phải là của binh sĩ Mỹ hay không. Các trường hợp liên quan nhất được
chuyển tới JFR. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến quá trình xem xét
song phương trực tiếp không thể diễn ra, các cơ quan chức năng tại Việt Nam
đã chuyển tới DPAA các mẫu được cho là hài cốt của binh sĩ Mỹ, và quá trình
này tới nay vẫn đang được tiến hành rất hiệu quả.
DPAA sử dụng nhiều tuyến bằng chứng khác nhau cho quá trình nhận dạng,
bao gồm nghiên cứu lịch sử, nhân chủng học, nghiên cứu mẫu răng, ADN/
đồng vị, bằng chứng hiện vật và khảo cổ học. Trong hệ thống của Hoa Kỳ, các
thủ tục pháp lý yêu cầu bằng chứng khoa học hỗ trợ việc nhận dạng và do đó,
DPAA đã nỗ lực tối đa để cung cấp nhiều bằng chứng nhất có thể trong mỗi
trường hợp. Tùy từng trường hợp mà điểm khởi đầu của quá trình nhận dạng
có thể khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến bằng chứng đều được điều
tra khi có thể và được tiến hành đồng thời với quá trình thu thập hài cốt.
Một trong những phân tích bước đầu tại DPAA là phân tích nhân chủng học
pháp y, giúp xây dựng hồ sơ sinh học của hài cốt (bao gồm giới tính, tuổi,
nòi giống, tầm vóc, chấn thương v.v). Điều này giúp DPAA thu hẹp phạm vi
tìm kiếm các cá thể. Tuy nhiên, hài cốt thường bị trộn lẫn, tạo ra thách thức
không hề nhỏ. Ví dụ, trong trường hợp mộ tù binh Cabanatuan được đề cập
trong bài trình bày của Tiến sĩ McMahon, hài cốt bị phân hủy nặng và tất cả
tù binh tử vong trong cùng một ngày được chôn cất trong cùng một ngôi mộ
tập thể. Trong một trường hợp, 13 bộ mẫu hài cốt được đăng ký với DPAA để
tìm kiếm 14 cá thể, tuy nhiên, mỗi bộ mẫu này chứa 2 - 8 trình tự ADN khác
nhau. DPAA tự thực hiện lấy mẫu ADN và gửi mẫu tới AFDIL, đơn vị chính và
duy nhất cung cấp các phân tích ADN. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng
thu được trình tự ADN , do đó các phương pháp mới không ngừng được phát
triển để tăng tỷ lệ thành công.
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Trong vòng 4 năm qua, một phương pháp mới đã được tiến hành tại DPAA là
Phân tích đồng vị ổn định (Stable Isotope Analysis). Đồng vị là những nguyên
tử của cùng một nguyên tố, có số lượng proton giống nhau nhưng khác nhau
về số neutron. Đồng vị có thể phản ánh về chế độ ăn và lượng nước uống
được tiêu thụ trong vòng 10 - 15 năm cuối đời. Từ đó có thể giúp phân loại
những người có chế độ ăn và nơi ở khác nhau. Một ví dụ về dữ liệu có được
từ phương pháp này là khi phân tích đồng vị từ những hài cốt bị trộn lẫn tại
ngôi mộ tập thể Cabanatuan số 917, 46 mẫu được phân loại thành những
nhóm riêng biệt dựa trên đặc điểm đồng vị. Các nghiên cứu cơ bản đã được
tiến hành để xác định các dạng đồng vị carbon và nitơ ở các cá thể khác nhau.
Khi các dạng đồng vị khác nhau được đưa vào biểu đồ phân phối đồng vị, ba
cá thể có thể được phân biệt trong khi hài cốt của các cá thể khác bị trộn lẫn
với nhau. Tất cả các dữ liệu này sau đó được xác nhận bởi kết quả phân tích
ADN, cho thấy rằng phân tích đồng vị có thể được sử dụng như yếu tố nhận
dạng ban đầu. Trên thực tế, dữ liệu này đã hỗ trợ việc phân loại và tái sắp xếp
các mẫu hài cốt bị trộn lẫn.
Một tuyến bằng chứng quan trọng khác được DPAA sử dụng là từ phân tích
nha khoa pháp y. Phương pháp này có thể không áp dụng được tại Việt Nam
vì vốn dĩ DPAA có một hệ thống hồ sơ lưu trữ rất tốt về phim X quang của các
binh sĩ trước khi qua đời. Mẫu răng từ hài cốt được phân tích về tình trạng
tổn thương, sự phục hồi và các tính trạng khác. Sau đó, “sơ đồ sau khi chết”
(postmortem chart) được so sánh với sơ đồ trước khi chết của các cá thể mà
hài cốt có thể đã được khai quật để tìm kiếm các điểm tương đồng. DPAA
cũng sử dụng Phân tích bằng chứng hiện vật (Material Evidence Analysis),
trong đó các vật chứng thu được tại điểm khai quật có thể giúp kết nối hoặc
tìm ra mối tương quan giữa địa điểm khai quật với một tai nạn cụ thể (ví dụ
có bao nhiêu người tử nạn do tai nạn máy bay). Đồ vật cá nhân có thể được
cá thể hóa để định tên cho các mẫu.
Để đạt được mục đích nhận dạng, tất cả các tuyến bằng chứng, bao gồm
khảo cổ học trong đó thiết lập mối tương quan giữa hài cốt và bằng chứng
hiện vật, phải được kết hợp lại và cùng phân tích thông qua các nền tảng khác
nhau. Do vậy, quản lý dữ liệu chính là chìa khóa đưa đến thành công. Trên
thực tế, chia sẻ và quản lý dữ liệu đã trở thành trọng tâm nghiên cứu của
DPAA trong 5 năm qua. DPAA đã chuyển dần sang “Hệ thống quản lý trường
hợp” quy mô lớn với nhiều lớp quản lý dữ liệu. Phòng thí nghiệm khảo cổ sử
dụng StarLIMS (Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm). Chúng tôi
cũng có Documentum – một công cụ chia sẻ tài liệu giữa các cơ quan, Qlik
– một công cụ tìm kiếm dữ liệu, SalesForce – một công cụ tìm kiếm, và nền
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tảng GIS – một công cụ sắp xếp dữ liệu. Ngoài ra cũng cần thiết lập trao đổi
giữa các cơ quan (ví dụ DPAA, AFMES/AFDIL, Lục quân, Hải quân, Không quân
và Thủy quân). Dữ liệu bao gồm công cụ nhận dạng cho từng người mất tích.
Tại mỗi cơ quan, mỗi trường hợp mất tích có những thông tin quan trọng
riêng và việc trao đổi giữa các cơ quan thường rất phức tạp do mỗi cơ quan
có những vai trò và trách nhiệm khác nhau. Cần phải trao đổi một cách hiệu
quả, thông suốt mới giúp nhận dạng thành công. DPAA đang trong quá trình
thiết lập một hệ thống chi tiết như vậy cho các mẫu thân nhân đối chứng.
Kết luận cuối cùng là DPAA không thể hoàn thành trách nhiệm của mình nếu
thiếu đi những hỗ trợ từ các chính phủ toàn cầu. DPAA thực hiện công việc
của mình thông qua khoa học và quản lý dữ liệu, trên phạm vi bên trong và
bên ngoài tổ chức, và cần có sự trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan để
nhận dạng thành công.
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Phạm vi: Binh sĩ Mỹ mất tích trên toàn thế giới

Vai trò của Phòng thí nghiệm
DPAA trong xác định danh tính
binh sĩ Mỹ mất tích
Dr. Gregory E. Berg, D-ABFA
Quản lý Phòng thí nghiệm
Isotopes Manager

Binh sĩ Mỹ mất tích ở
Đông Nam Á
• ~1030 Tai nạn (chấm xanh)
• ~1580 Mất tích

REFNO 0164, Việt Trì, 63rd JFA

~82.000 Mất tích
~32.000 Quy tập

Binh sĩ Mỹ mất tích ở
Đông Nam Á
• Mỗi biểu tượng đại diện cho một
trường hợp

Quy trình của FFR và JFR
• Xác định nhanh tại hiện
trường để xem xét từ cả 2
phía
• Những trường hợp cụ thể
được chuyển tiếp tới JFR
• COVID làm chậm trễ quá
trình của JFR
• Toàn bộ quá trình thành
công tốt đẹp

1
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Phương pháp xác định danh tính của DPAA sử dụng nhiều bằng chứng
khác nhau

• Yêu cầu pháp lý đòi hỏi nhiều
bằng chứng nhận dạng khác
nhau.
• DPAA xem xét nhiều bằng
Khảo cổ học
chứng nhất có thể trong mỗi
trường hợp.
• Điểm bắt đầu khác nhau
trong mỗi trường hợp, nhưng
cuối cùng đều hoàn thành tất Bằng chứng
cả các công đoạn có thể.
hiện vật
• Điểm thu thập hài cốt xác
định vị trí bắt đầu.
• Các hành động có thể tiến
hành đồng thời.

Nghiên cứu lịch
sử

Hình thái
nhân trắc học

Nghiên cứu hình thái học pháp y tại DPAA
• Hồ sơ sinh học
– Giới tính
– Tuổi
– Nòi giống
– Tầm vóc
– Thương tổn
• Thu hẹp phạm vi tìm kiếm của các cá thể
• Hài cốt thường bị trộn lẫn

Nghiên cứu
răng

DNA/Isotopes

Trộn lẫn hài cốt khi chôn cất
Trại tù binh Cabanatuan,
Philippines
• Hệ thống mồ chôn tập thể
được sử dụng ở nghĩa trang
• Mồ tập thể (CG)
• 13 mẫu hài cốt được đưa
tới phòng thí nghiệm
DPAA
• Một mẫu thường chứa 2 – 8
trình tự ADN

DPAA và Phân tích đồng vị ổn định
• Nguyên tử của cùng
một chất với cùng số
lượng proton nhưng
khác số lượng
neutron

8

DPAA và phân tích ADN
• DPAA lấy mẫu bên trong, gửi mẫu tới AFDIL (Phòng thí nghiệm nhận dạng
ADN của lực lượng vũ trang Mỹ)
• Mẫu ADN không phải lúc nào cũng giải trình tự được
‒ Mẫu bị phân hủy, tách thành nhiều mảnh, cháy, xử lý hóa học
• Thường xuyên đưa ra các phương pháp mới
‒ Giải trình tự thế hệ mới, loại khoáng

10

Phân tích đồng vị và hài cốt bị trộn lẫn tại
DPAA
Giá trị đồng vị, Mộ tập thể tại Cabanatuan CG 917, n=46

• Phản ánh tổng thể về
những thức ăn, nước
uống được tiêu thụ
trong vòng 10-15 năm
cuối đời.
• Việc chuẩn bị và phân
tích mẫu được thực
hiện bên trong phòng
thí nghiệm DPAA

2
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Phân tích đồng vị và hài cốt bị trộn lẫn tại
DPAA
Isotope Values, Cabanatuan CG 917, n=46

Phân tích mẫu răng pháp y tại DPAA
• Mẫu răng được phân tích để xác định mức độ phá hủy, phục hồi và các tính trạng khác.
• Sau đó, sơ đồ răng sau khi chết được so sánh với thông tin mẫu răng trước khi chết của cá thể có thể mang
hài cốt đó để tìm các điểm tương đồng.
#32
Bảng 1. So sánh mẫu răng
# răng

#32

# răng

Sau khi chết

27

R-11

E

28

R-12

E

29

R-13

E

30

R-14

V

31

R-15

V

32

R-16

V, impacted

Trước khi chết
V
V
V
V
V
V, impacted

Màu xanh = phát hiện tương đương, E = thất lạc sau khi chết; V = không khôi
phục được

Nhiều nguồn bằng chứng

Phân tích vật chứng tại DPAA

Nghiên cứu lịch sử

‒Lịch sử tai nạn và trận chiến
‒Danh sách nạn nhân
‒Hồ sơ y khoa và răng

• Vật chứng có thể liên kết tới địa điểm tai nạn thậm
chí có thể chỉ ra được.
• Các đồ vật cá nhân có thể được cá nhân hóa.
• Các thiết bị hỗ trợ sự sống, tìm thấy tại điểm tai nạn,
có thể cung cấp bằng chứng.

Khảo cổ học

‒Thiết lập nguồn gốc
bằng chứng

 Thẻ tên của Paul Charvet’s,
được khai quật bởi một đội tím
kiếm đơn phương tại Việt Nam
năm 2020. Hài cốt được tìm thấy
vào năm nay. Bị bắn hạ gần đảo
Hòn Mê năm 1967. Mẹ của anh sẽ
nhận được hài cốt vào năm nay.
DPAA-Lab
SCI 101: Overview of the ID process

For Official Use Only

Chia sẻ và quản lý dữ liệu
• DPAA có một “Hệ thống quản lý trường hợp;” các nền tảng
chia sẻ dữ liệu bao gồm:
• StarLIMS (Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm)
• Documentum (Chia sẻ tài liệu giữa các tổ chức)
• Qlik (Công cụ tìm kiếm dữ liệu)
• SalesForce (công cụ tìm kiếm)
• GIS platform (công cụ mapping)

Vật chứng

Hình thái học

‒Hồ sơ sinh học
‒Thương tổn & bệnh học
‒CXR

XÁC ĐỊNH DANH
TÍNH
Hồ sơ răng

‒Đồ dung cá nhân
‒Thiết bị hỗ trợ sự sống
‒ID

‒So sánh hài cốt răng với hồ sơ
trước khi chết

Cần phải kết
nối tất cả với
nhau thông
qua các nền
tảng giúp
nhận dạng.

Hóa học (DNA/Đồng vị)

‒Phân loại hài cốt trộn lẫn, nguồn gốc địa lý
‒mtDNA, NST thường và NST Y

Chia sẻ và quản lý dữ liệu
• Các nền tảng chia sẻ dữ liệu thông qua các cơ quan khác nhau
(DPAA, AFMES/AFDIL, Quân đội, Hải quân, Không quân,
Cảnh sát biển)
• Dữ liệu bao gồm công cụ xác định danh tính cho mỗi người mất
tích chung giữa các tổ chức.
• Tương đối phức tạp vì các cơ quan khác nhau có các trách
nhiệm khác nhau
• Nhưng phải được thực hiện thành công để giúp xác định danh
tính

3
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FRS Status Updates

C3
Machine Learning ETL

Starlims, Documentum, Qlik

A1

A2

C2

A3

FRS Requests

FRS Received
Case Coordinator

Historians, Project leads

Request
Prioritization

Data Analyst
FRS Requests

Case Coordinator

B1

MIA Case Seq

A4.2

FRS Tracker

SCO Priority Requests

Data conflict
resolution

B2
C1
Various Data
Requirements

B3

FRS Status Updates
Case Coordinator

eLISA

SCO Priority Requests

Stop

eMilRecs

Request OMPF

• Tính minh bạch thấp
• Gánh nặng về tách chiết
và xử lý mẫu
• Bảo mật thông tin

Army SCO comments

Navy

APM

DA Civilian Case Manager
NOK Information
Unavailable
Coordinate
SNA Case
Case Lead
Public
Manager
Databases

Search

• Nguồn dữ liệu được lưu
trữ độc lập

• Quá tải truyền đạt thông tin

Exhausted
Send Cases

Assigns
Air Force Marine
Corps

• Quá trình dư thừa

• Dữ liệu không thống nhất

A4.1
Lab Management

DPA
A
Request IDPF

PCRB Management
Geno Request

Geno
Requested or
Received?

OPM

Case
Previously
Assigned?

Case Created?

PCRB
Tracker

SNA
Tracker

• Nguy cơ rơi rớt dữ liệu
Email

APM

ETL* = Extract, Transform, Load
A. FRS Request Process
B. FRS SCO Priority Requests
C. FRS Received Process

Trackers/ Excel
Stakeholders

Kết luận
• DPAA không thể thực hiện trách nhiệm của mình nếu thiếu đi sự
hỗ trợ của các tổ chức quốc tế; năm nay đánh dấu kỷ niệm 26
năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
• DPAA thực hiện công việc của mình thông qua khoa học – từ
phân tích lịch sử cho tới đồng vị, cho tới ADN và phân tích khảo
cổ học pháp y và phân tích hồ sơ răng.
• Quản lý dữ liệu là quan trọng nhất, cả nội bộ và bên ngoài.
• Cần phải trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan để nhận dạng
thành công.

Management/Analyst/Case
Coordinator

4
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2.2.3. Tiến sĩ Thomas Parsons, Giám đốc Bộ phận Khoa học và Kỹ
thuật ICMP
Giới thiệu về ICMP: ICMP được thành lập năm 1996 để giải quyết khoảng
45.000 trường hợp mất tích vào cuối các cuộc nội chiến những năm 1990.
Năm 2004, ICMP bắt đầu triển khai hoạt động trên quy mô toàn cầu, hợp tác
với các chính phủ và các cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề liên
quan đến người mất tích, trong đó có nhiệm vụ Nhận dạng nạn nhân thiên
tai (DVI). ICMP làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới,tùy thuộc vào bối
cảnh tại mỗi quốc gia, ICMP sẽ hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp nâng cao năng
lực. Trách nhiệm của ICMP là đảm bảo hợp tác giữa các chính phủ và cơ quan
chức năng trong việc định vị và nhận dạng các trường hợp mất tích do chiến
tranh vũ trang, vi phạm nhân quyền, thảm họa tự nhiên và nhân tạo cũng
như các nguyên nhân khác. Những hỗ trợ từ ICMP bao gồm trợ giúp kỹ thuật
trực tiếp, đào tạo nâng cao năng lực, phát triển chính sách và quy định liên
quan đến người mất tích, cung cấp và/hoặc hỗ trợ cơ sở dữ liệu ADN pháp y.
Năm 2014, ICMP tổ chức lễ ký kết với 5 chính phủ tại Brussels, thiết lập tư
cách của mình như một tổ chức quốc tế liên chính phủ ở tầm hiệp ước. Trụ
sở chính và phòng thí nghiệm ADN của ICMP được đặt tại The Hague, Hà Lan.
ICMP là một tổ chức có tính chất ngoại giao, có khả năng vận hành và bảo vệ
các dữ liệu nhạy cảm, được miễn trừ khỏi các quy trình pháp lý. ICMP cũng
có văn phòng tại Tây Balkan, Trung Đông và Châu Mỹ. Phòng thí nghiệm mới
được thành lập tại The Hague vào năm 2018, hoạt động tập trung vào MPS.
ICMP sử dụng cách tiếp cận dựa trên ADN để phục vụ mục đích nhận dạng.
Tới nay, ICMP đã thu thập hơn 93.000 mẫu thân nhân đối chứng, đại diện cho
30.421 người mất tích. ICMP có 44.421 hồ sơ STR từ hài cốt và đã nhận diện
ADN của hơn 18.500 cá thể, tương đương khoảng 4 trường hợp nhận diện
mỗi ngày trong vòng 18 năm qua. Điều này đã đóng góp vào việc nhận dạng
khoảng 70% số lượng người mất tích trong các cuộc giao tranh tại Nam Tư cũ.
Phân tích ADN pháp y đóng vai trò rất quan trọng trong các quá trình tố tụng
và ICMP đã tham gia mạnh mẽ vào các phiên tòa liên quan đến Tòa án Hình
sự quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY) tổ chức tại The Hague, trong đó ICMP đã
cung cấp hàng ngàn báo cáo trùng khớp ADN và báo cáo khai quật khảo cổ
học pháp y. Các phiên tòa này đã đưa ra phán quyết về tội diệt chủng và tội
ác chống lại loài người.
Nhiều yếu tố đóng vai trò quan trọng đưa đến thành công của việc nhận dạng
người mất tích. Đầu tiên, cần phải tiếp cận được cộng đồng với sự tham gia
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của các gia đình trong việc cung cấp mẫu thân nhân đối chứng. Thành viên
gia đình cần cung cấp báo cáo về người mất tích và mẫu đối chứng để phân
tích di truyền. Hài cốt cần được khai quật đúng cách sử dụng các công nghệ
khảo cổ tiên tiến. Phân tích nhân chủng học với mẫu hài cốt phải thiết lập
được hồ sơ sinh học của hài cốt (tuổi, giới tính, tầm vóc và các đặc điểm
phân biệt khác). Mẫu ADN cần phải được xử lý dựa trên kiến thức chuyên sâu
về kiểu hài cốt phù hợp nhất, và tiến hành phân tích ADN với các quy trình
chuyên biệt dành cho mẫu bị phân hủy. Sau khi thiết lập được hồ sơ ADN, cần
có khả năng so sánh đối khớp ADN một cách chính xác. Nhận dạng ADN trên
quy mô lớn đòi hỏi một cơ sở dữ liệu rất lớn. Phân tích 1:1 sẽ không hiệu quả
trong những trường hợp có hàng ngàn người mất tích. Do vậy, một cơ sở dữ
liệu tập trung cho hồ sơ ADN và bằng chứng pháp y là vô cùng cấp thiết.
ICMP có các thành viên rất giàu kinh nghiệm, đã tham gia nhiều cuộc khai
quật ở quy mô lớn với hơn 3.000 mộ tập thể trên khắp thế giới. ICMP cũng có
kinh nghiệm trong phân tích nhân chủng học, thiết lập các hồ sơ sinh học của
nạn nhân để trợ giúp việc nhận dạng như bằng chứng chấn thương, bệnh học
và các đặc điểm khác như tuổi, giới tính và tầm vóc của hài cốt. Nhiều ngôi
mộ mà ICMP khai quật là các mộ thứ cấp, trong đó các hài cốt đã bị di chuyển
từ mộ sơ cấp và bị trộn lẫn. Vấn đề về Nam tư cũ tới nay vẫn là bài toán đau
đầu nhất xét trên phương diện phân tích hài cốt và lấy mẫu ADN.
Phòng thí nghiệm ICMP đã được cấp chứng nhận quốc tế ISO 17025 cho cả
quy trình lập hồ sơ ADN và so sánh đối khớp ADN bằng cách sử dụng các kỹ
thuật tiên tiến trên các mẫu hài cốt bị phân hủy nặng. Đây là hệ thống mù, có
nghĩa là phòng thí nghiệm ADN không có thông tin gì về nguồn gốc mẫu và
giả thuyết nhận dạng. Việc so sánh đối khớp ADN cũng được tiến hành mù để
đảm bảo tính khách quan.
Nhu cầu cần có quy trình khử khoáng toàn phần trong bước tách chiết ADN
luôn được nhấn mạnh và ICMP đã công bố một số bài báo về chủ đề này.
Quy trình đã được sử dụng bởi nhiều phòng thí nghiệm bao gồm của AFDIL
và Tiến sĩ Parsons đã làm việc cho AFDIL được hơn 12 năm, nơi đã phát triển
nhiều phương pháp tách chiết ADN và khuếch đại ADN ty thể.
ICMP chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích đoạn lặp ngắn (STR) trong việc
nhận dạng. Cơ sở dữ liệu gồm 93.000 mẫu thân nhân đối chứng được thiết
lập với việc sử dụng các phản ứng ghép kênh STR lớn (STR multiplexes) như
kit Promega PP16 có xác suất trùng hợp ngẫu nhiên 16 locus là xấp xỉ 1 trên
1017. Phương pháp Số lượng bản sao thấp (Low Copy Number, LCN) của
ICMP thiết kế cho những mẫu bị phân hủy nặng đã được cấp chứng nhận ISO
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17025 và đang được ứng dụng, những tiêu chuẩn phân tích cũng đã được
thẩm định. ICMP cũng sử dụng các hệ thống hiện đại khác như ESX17, PP21,
Globalfiler, Minifiler và Y-Chromosome STRs.
Song song với việc phát triển các quy trình kỹ thuật, ICMP có một hệ thống
Quản lý dữ liệu nhận nhận dạng (iDMS) được phát triển bởi những kỹ sư phần
mềm tại ICMP. iDMS quản lý dữ liệu đa ngành từ khảo cổ học, nhân chủng
học, quản lý mẫu hài cốt và truy vết mẫu ADN cho tới so sánh đối khớp ADN.
Hệ thống có thể thực hiện các thao tác so sánh đối khớp ADN phức tạp cho
phép tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu quy mô lớn và tìm thấy những kết quả trùng
hợp thành công giữa một số lượng lớn các gia đình của người mất tích. Môđun so sánh đối khớp ADN kết nối trực tiếp với mô-đun Người mất tích và
Thân nhân, nơi lưu trữ các thông tin của người mất tích và gia đình. Hệ thống
cũng có Trung tâm giải đáp trực tuyến, nơi thân nhân và cộng đồng có thể
tiếp cận các thông tin nhất định. ICMP sẵn lòng cung cấp hệ thống iDMS cho
các phòng thí nghiệm khác dựa trên thỏa thuận.
Các mẫu tại Việt Nam có mức độ phân hủy nặng dẫn đến việc không thể thu
được ADN kích thước lớn và thí nghiệm STR nhân thường thất bại. Thêm
vào đó, nhiều người họ hàng gần thường không tiếp cận được để cung cấp
các mẫu thân nhân đối chứng, và thông thường chỉ có một mẫu đối chứng
hoặc nếu có thì mẫu đến từ người họ hàng rất xa. Các vấn đề này không chỉ
đặc trưng cho Việt Nam, ICMP cũng gặp phải các vấn đề này tại nhiều quốc
gia trên thế giới. Ưu điểm của ADN ty thể là có số lượng bản sao lớn trên
một tế bào, gia tăng cơ hội thành công của những mẫu bị phân hủy nặng.
Phương thức di truyền theo dòng mẹ cho phép sử dụng mẫu họ hàng xa để
đối chứng. Bên cạnh đó, sự phát triển của MPS cung cấp thông tin giải trình
tự tối đa từ toàn bộ hệ gen ty thể. Tuy nhiên, ICMP không sử dụng phương
pháp ADN ty thể do phương pháp này bị giới hạn trong những bối cảnh có
quy mô lớn nơi có hàng chục ngàn người mất tích. Giám định ADN ty thể đòi
hỏi nhiều thao tác và phân tích dữ liệu phức tạp trong phòng thí nghiệm, tốn
nhiều nhân lực và chi phí. Quan trọng nhất, ADN ty thể không phải là công
cụ nhận dạng đặc trưng. Có nhiều kiểu ADN ty thể phổ biến trong quần thể,
khiến cho xác suất trùng hợp ngẫu nhiên là rất cao. Ngay cả với những kiểu
ADN ty thể “hiếm”, sức mạnh của việc giám định còn phụ thuộc vào kích cỡ
của cơ sở dữ liệu quần thể. Nhìn chung, tỷ số khả dĩ (likelihood ratio) của một
kết quả so sánh trùng hợp ADN ty thể là từ 100-1000, làm tăng xác suất trùng
hợp ngẫu nhiên khi tìm kiếm trên quy mô lớn. Do vậy, chỉ nên sử dụng ADN
ty thể để hỗ trợ các dữ liệu đặc trưng khác trong việc nhận dạng, chẳng hạn
như trong mô hình của DPAA, khi có rất nhiều bằng chứng không liên quan
đến ADN.
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ICMP có đơn vị Nghiên cứu và Thẩm định, nơi liên tục phát triển và tối ưu các
phương pháp mới để khắc phục các hạn chế trong giám định ADN. ICMP hợp
tác và trao đổi với các phòng thí nghiệm ADN hàng đầu trên thế giới bao gồm
của các trường đại học, các doanh nghiệp và đối tác chính phủ như AFDIL.
Nhiệm vụ của đơn vị này là công bố và phổ biến các phương pháp mới, và
ICMP cũng có một đơn vị đào tạo để hỗ trợ việc triển khai các phương pháp
mới nhất tới các phòng thí nghiệm khác.
Từ năm 2016, ICMP đã hợp tác cùng với các đối tác trường đại học và đội
nghiên cứu và phát triển của Qiagen để phát triển kỹ thuật MPS SNP quy mô
lớn (MPSplex) ứng dụng trong nhận dạng người mất tích. SNP là mục tiêu
phân tử nhỏ nhất (chỉ 1 nucleotide), phù hợp hơn cho các mẫu bị phân hủy.
Mặc dù SNP đơn lẻ có sức mạnh nhận dạng thấp hơn so với STR, với MPS,
nhiều SNP có thể được nhắm tới cùng lúc. SNP cũng có tỷ lệ đột biến thấp
hơn đáng kể và có những SNP tồn tại ở dạng 3 alen, giúp gia tăng sức mạnh
nhận dạng. Dữ liệu từ xét nghiệm MPS SNP dễ xử lý, dễ nhận dạng và dễ báo
cáo so với các phương pháp khác. Hơn nữa, đã có các cơ sở dữ liệu về tần
suất alen, chẳng hạn như từ dự án 1.000 hệ gen có bao gồm cơ sở dữ liệu từ
quần thể người Việt. Panel SNP hiện tại nhắm tới 1.371 điểm SNP khác nhau,
bao gồm 1.270 SNP 3 alen, 46 kiểu gen đơn bội và 55 SNP truy nguồn tổ tiên.
Kỹ thuật này có thể được thiết kế để sử dụng trên các đoạn ADN rất ngắn.
96% mồi cách SNP đích chưa tới 100 bp và 75% mồi cách SNP đích dưới 50
bp. Hoạt động của MPSplex đã được chứng minh hiệu quả trên mẫu hài cốt
bị phân hủy nặng với nồng độ ADN thấp tới 100pg/µl. Một ví dụ là một mẫu
chỉ có một vài locus STR, nhưng đã thu được dữ liệu của 1100 MPSplex SNP
locus.
Các locus 3 alen có tính đa hình cao, do vậy MPSplex có thể cung cấp nhận
dạng đặc trưng ngay cả với họ hàng xa. ICMP đã thiết lập các mô phỏng sử
dụng dữ liệu hệ gen người Việt từ dự án 1.000 hệ gen. So sánh với anh em
họ đời thứ nhất có tỷ số khả dĩ là 100 tỷ (chi tiết kỹ thuật của MPSplex có thể
được tìm thấy trong các bài báo và trong webinar – đường dẫn trong phần
phụ lục).
ICMP có thể trợ giúp Việt Nam như thế nào:
• ICMP đang phát triển một hệ thống tự động, hiệu suất cao cho MPSplex. Hệ
thống bao gồm một phương pháp tách chiết ADN tự động sử dụng quy trình
tiên tiến trên đối tượng ADN cổ, một phương pháp chuẩn bị thư viện tự động
và giải trình tự sử dụng hệ thống Illumina MiSeq. Khi hệ thống hoàn thành,
ICMP sẽ cung cấp quy trình, chi tiết thiết bị, phần mềm và đào tạo.
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• ICMP mong muốn thiết lập trao đổi khoa học thường xuyên với các phòng
thí nghiệm Việt Nam, bao gồm trao đổi bàn tròn trực tuyến và trực tiếp giữa
các tổ chức với các chuyên gia quốc tế. Chủ đề thảo luận sẽ là tất cả các khía
cạnh kỹ thuật và tiêu chuẩn nhận dạng, sử dụng ADN trong quá trình nhận
dạng, sự tích hợp của khoa học pháp y và các dữ liệu cần có để thành công
trên quy mô lớn.
• ICMP có thể cung cấp hệ thống iDMS miễn phí cho các cơ quan Việt Nam.
Hệ thống tạo ra Cơ sở dữ liệu trung tâm cho người mất tích và thân nhân có
liên quan tới hồ sơ ADN. Bằng cách sử dụng hồ sơ STR trên NST thường và
dữ liệu MPS SNP, hệ thống sẽ giúp tìm kiếm trên quy mô lớn để tìm ra các
kết quả trùng hợp giữa ADN hài cốt với thân nhân và cung cấp báo cáo về các
kết quả này.
• ICMP cũng có thể cung cấp đào tạo và hỗ trợ trong khảo cổ học và nhân
chủng học pháp y nếu cần thiết. Đặc biệt, ICMP có thể cung cấp các quy trình
lấy mẫu hài cốt tối ưu để giám định ADN.
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ICMP: Kinh nghiệm toàn cầu trong việc ứng
dụng các quy trình ADN hiệu quả để nhận
dạng người mất tích trên quy mô lớn

Ủy ban Quốc tế về Người Mất tích – ICMP
• Hòa ước Dayton 1995 (Dayton
Peace Accord);
• ~45.000 người mất tích sau
xung đột
• 1996 Bắt đầu tìm kiếm người
mất tích.

Thomas Parsons
Giám đốc Khoa học và Công nghệ
Ủy ban Quốc tế về Người Mất tích
thomas.parsons@icmp.int
www.icmp.int

• Tháng 6/1996 - ICMP được
thành lập sau Hội nghị Thượng
đỉnh G-7 tại Lyon, Pháp

Ủy ban Quốc tế về Người Mất tích – ICMP
• Hòa ước Dayton 1995 (Dayton
Peace Accord);
• ~45.000 người mất tích sau
xung đột
• 1996 Bắt đầu tìm kiếm người
mất tích.
• Tháng 6/1996 - ICMP được
thành lập sau Hội nghị Thượng
đỉnh G-7 tại Lyon, Pháp

2004 và những năm tiếp theo: Nhiệm vụ toàn cầu,
bao gồm Nhận dạng nạn nhân thảm họa (DVI)

Phạm vi hoạt động www.icmp.int
Các chương trình hỗ trợ quan trọng về nhận dạng người mất tích,
Sáng kiến xã hội dân sự, đào tạo pháp y trong khảo cổ học, nhân chủng học, ADN

Ở cấp độ Hiệp ước, ICMP là một Tổ
chức quốc tế

NHIỆM VỤ
• ICMP nỗ lực hợp tác với các chính phủ và
cơ quan chức năng trong việc định vị và
nhận dạng người mất tích do xung đột vũ
trang, lạm dụng quyền con người, thảm
họa do thiên tai và con người gây ra và các
lý do không mong muốn khác làm cản trở
các nước và các cơ quan thực hiện công
việc nhận dạng người mất tích.

•
•
•
•

Tháng 12/2014. Lễ ký kết tại Brussels
Nhiệm vụ toàn cầu được quốc tế công nhận
Trụ sở chính và phòng thí nghiệm tại Hague
Tư cách pháp lý: có khả năng hoạt động và bảo vệ dữ liệu
nhạy cảm, không chịu chi phối bởi các qui trình pháp lý
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Các chương trình quốc gia của ICMP
• Trụ sở chính: Hague, Hà Lan
• Văn phòng Tây Balkans; Sarajevo, Bosnia
• Trung Đông:
– Văn phòng Baghdad và Erbil, Iraq
– Beruit, Lebanon

• Châu Mỹ:
– Bogota, Colombia
– Monterrey, Mexico

Thành tựu trong nhận dạng nạn nhân tại Nam
Tư cũ (Yugoslavia)
Đối chiếu mẫu máu
thân nhân: 93.471
Tổng số người mất tích
xác định: 30.421

ADN Hỗ trợ Tư pháp

Tòa án Tội phạm Quốc tế Yugoslavia (ICTY)
• Cung cấp bằng chứng chuyên sâu và làm nhân chứng
chuyên gia trong 6 lần khởi tố tại ICTY
– Hàng ngàn báo cáo ADN trùng khớp
– Báo cáo khai quật
• Buộc tội thảm sát và tội ác chống lại loài người.

Lập hồ sơ mẫu xương: 44.412
Nhận dạng ADN cá thể: 18.557
Xác định danh tính ~4 trường hợp mỗi ngày, trong 18 năm

Yếu tố đưa đến thành công của nhận dạng
người mất tích

Khai quật khảo cổ

• Tiếp cận công chúng, sự tham gia của gia đình.
– Báo cáo người mất tích, mẫu đối chiếu của thân nhân

• Thu hồi xương cốt, Khảo cổ học
• Kiểm tra nhân chủng học hài cốt
– Tuổi, giới tính, tầm vóc, đặc điểm phân biệt
– Lấy mẫu phân tích ADN

• Nhận dạng bằng công nghệ ADN hiện đại
– Thông lượng chiết tách và xét nghiệm ADN lớn
– Đối chiếu ADN họ hàng

• Cơ sở dữ liệu ADN và pháp y tập trung

2
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Khai quật địa tầng học

Đánh giá nhân chủng, sinh lý
• Thông qua đánh giá lập hồ sơ sinh học của nạn
nhân. Chuyên gia nhân chủng học pháp y kiểm tra
mẫu xương để tìm bằng chứng chấn thương, bệnh
lý, và hỗ trợ nhận dạng thông qua đánh giá giới tính,
tuổi, tầm vóc của hài cốt.

ICMP đã hỗ trợ khai quật hơn 3000 mộ tập thể

Hài cốt phân tán và trộn lẫn

Phòng thí nghiệm ADN của ICMP
• Chứng nhận quốc tế
• ISO 17025
– Lập hồ sơ và đối chiếu ADN
• Chuyên xử lý các mẫu bị phân hủy
• Hệ thống “mù”: Không nhận thông tin về nguồn gốc
mẫu hoặc giả thuyết nhận dạng

Công khai các quy trình tách chiết ADN và
khử khoáng toàn phần

ĐOẠN LẶP NGẮN (SHORT TANDEM REPEATS)
PCR khuếch đại các vùng STR và gắn nhãn amplicon bằng
thuốc nhuộm huỳnh quang, sử dụng mồi đặc hiệu với locus
8 đoạn lặp

Locus 1

10 đoạn lặp

8 đoạn lặp

Locus 2

9 đoạn lặp

Điện di mao quản

3
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Cơ sở Dữ liệu của ICMP
Promega PP16
Bắt cặp ngẫu nhiên 16-locus
Xác suất trùng hợp ~ 1 trên
1017
Phương pháp tiếp cận LCN (số
lượng bản sao thấp), 34 chu kỳ
khuếch đại
Chứng nhận ISO17025/ILAC
Tiêu chí phiên giải đã được
thẩm định :
Drop- in
Drop-out

iDMS: Identification Data Management
System – Hệ thống quản lý dữ liệu nhận dạng
•
•
•
•
•
•
•

Dữ liệu quy tập khảo cổ
Quản lý nhà xác, Bộ hài cốt
Phòng thí nghiệm ADN
Xác định ADN huyết thống
Module người mất tích và thân nhân
Trung tâm tư vấn On-Line
Có thể ứng dụng ở các phòng lab khác.

Cần các hệ thống thiết bị bổ sung: EXS-17,
PP21, Globalfiler, Minifiler, Y-Chromsome STRs

Thách thức chủ yếu đối với Việt Nam
• Mẫu bị phân hủy nặng.
– STRs nhân cần các đoạn có kích thước 150-300 bp
• Thường không thu được

• Nhiều thân nhân gần không còn sống để lấy
mẫu đối chứng
• Không chỉ Việt Nam gặp phải các vấn đề này

ADN ty thể (mtDNA): Ưu điểm
– Số lượng bản sao lớn trên mỗi tế bào, tăng cơ hội
thành công với những mẫu bị phân hủy nặng.
– Di truyền theo dòng mẹ; có thể dùng mẫu họ hàng
xa theo dòng mẹ làm mẫu đối chứng.
– Kỹ thuật MPS (giải trình
tự song song số lượng
lớn) có thể cung cấp tối
đa thông tin giải trình
tự, kể cả toàn bộ hệ
gen ty thể.

– ICMP cũng gặp phải những vấn đề này ở nhiều nơi
khác.
Butler; Forensic DNA typing

mtDNA: Nhược điểm
(Vì sao ICMP không sử dụng mtDNA)
– Tốn nhân công. Chi phí lớn.
• Công việc trong phòng thí nghiệm phức tạp
• Phân tích dữ liệu phức tạp
– Không phải là định danh độc nhất.
• Có nhiều kiểu gen tương tự trong quần thể
• Sức mạnh của mtDNA phụ thuộc vào kích thước dữ
liệu quần thể.
• Phụ thuộc vào kích thước dữ liệu, xác suất tối đa
trong phạm vi 100-1000
– mtDNA chỉ có thể được sử dụng để hỗ trợ các dữ liệu
đặc trưng khác khi các định danh tính.

Đơn vị Nghiên cứu và Thẩm định của
ICMP -- Nguồn lực toàn cầu
• Liên tục phát triển và tối ưu hóa các phương pháp
mới để khắc phục các hạn chế trong xét nghiệm
ADN.
• Cộng tác và trao đổi với các phòng thí nghiệm
ADN uy tín trên thế giới.
– Các trường đại học
– Các doanh nghiệp
– Các cơ quan chính phủ (ví dụ AFDIL)

• Công bố và phổ biến các phương pháp.
• Đào tạo về các phương pháp mới nhất.

4

61

11/22/2021

Phép thử SNP “MPSplex” của ICMP

Đặc điểm của SNPs và MPS
• ADN mục tiêu chỉ cần có kích thước ngắn, phù hợp với
ADN bị phân hủy.
• Tỷ lệ đột biến thấp.
– Loại bỏ những phức tạp thường gặp với STRs.
• Lực phân biệt thấp.
– Nhưng có thể hướng tới nhiều SNPs với MPS
– Không phải tất cả SNPs đều lưỡng bội: tăng lực
• Dễ dàng xử lý dữ liệu, danh pháp và báo cáo.
• Dữ liệu tần suất alen có sẵn từ Dự án 1000 Genome
– Bao gồm dữ liệu từ Việt Nam.

ICMP MPSplex Panel, Version 2
MPSplex Target Markers

• 1371 Mục tiêu

29

46

55

>75% có khoảng cách đến
mục tiêu dưới 50 bp

• 1241 SNPs trên NST thường
• 29 SNPs trên NST X

1241

– 46 kiểu gen vi đơn bội
• 2-4 SNPs

Khoảng cách từ mồi đến mục tiêu

>96% có khoảng cách đến
mục tiêu dưới 100 bp

– 1270 SNPs 3 alen

– 55 SNPs tổ tiên

Thiết kế Primer Đơn Kéo dài

Autosomal

X's

MHs

AIMs

• Kidd và cộng sự, 2014: Tiến độ hướng tới panel SNPs hiệu quả cho suy luận theo tổ
tiên

Khoảng cách tuyệt đối đến mục tiêu

Mẫu xương bị phân hủy
• Mẫu
– Định lượng từ – 4.32
ng/µL

MPSplex: Đối chiếu huyết thống họ hàng
• Có thể cung cấp nhận dạng chính xác ngay cả khi
chỉ có mẫu đối chứng đơn lẻ từ họ hàng xa.
• Dữ liệu dân số Việt Nam, tỷ số xác suất với mẫu
đối chứng là anh em họ con chú, bác.

• Hồ sơ STR
– Hồ sơ không toàn diện
– Mất nhiều amplicons
lớn

LR= 10,000,000,000,000

• Hồ sơ MPSplex
– ~1100 locus được thu
hồi
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Thông tin/nguồn lực MPSplex

ICMP có thể làm gì để hỗ trợ nhận dạng
người mất tích tại Việt Nam?
• Chúng tôi đang phát triển một hệ thống tự động
thông lượng cao cho MPSplex
– Tách chiết ADN tự động sử dụng quy trình tiên tiến
trên mẫu ADN lâu năm.
– Chuẩn bị dữ liệu MPS tự động.
– Giải trình tự trên thiết bị Illumina MiSeq.

• T. Parsons, MPSplex Webinar, theo yêu cầu:

• https://vimeo.com/473443513/bba6fecfd9
• (bằng tiếng Anh)

ICMP có thể làm gì để hỗ trợ nhận dạng
người mất tích tại Việt Nam?
• Chúng tôi mong muốn thiết lập một chương trình trao
đổi khoa học thường xuyên với các phòng thí nghiệm
Việt Nam.
– Thảo luận bàn tròn đa phương
• Từ xa và trực tiếp.
– Tiêu chuẩn về nhận dạng
– Sử dụng dữ liệu ADN trong quá trình nhận dạng.
– Không chỉ ADN mà còn thảo luận về việc kết hợp
nhiều chuyên ngành pháp y và dữ liệu cần thiết cho
một chương trình quy mô lớn thành công.

• Khi hoàn thiện, chúng tôi đề xuất cung cấp hệ
thống này cho các phòng thí nghiệm Việt Nam.
– Quy trình, chi tiết kỹ thuật thiết bị, phần mềm
– Cung cấp đào tạo

ICMP có thể làm gì để hỗ trợ nhận dạng
người mất tích tại Việt Nam?
• Cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu iDMS.
– Miễn phí cho các cơ quan tổ chức tại Việt Nam.
• Dữ liệu trung tâm về người mất tích và thân nhân
• Liên kết tới dữ liệu hồ sơ ADN
• Cơ sở dữ liệu tìm kiếm trên quy mô lớn để tìm ADN
khớp với thân nhân.
– Hồ sơ STR trên NST thường
– Dữ liệu MPS SNP
– Tổng hợp báo cáo ADN trùng khớp

ICMP có thể làm gì để hỗ trợ nhận dạng
người mất tích tại Việt Nam?
• Đào tạo và hỗ trợ về khảo cổ học và nhân
chủng học pháp y theo nhu cầu.
• Đặc biệt quan trọng;
– Quy trình lấy mẫu hài cốt tối ưu để phân tích
ADN.
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3. PHIÊN HỌP BUỔI CHIỀU
3.1. Hỏi đáp
3.1.1. Đại diện Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y Tế
Câu hỏi
1. Chúng ta có thể thiết kế (MPSplex) để có thêm khoảng 100 SNP trên NST
Y được không? Các marker ADN ty thể có thể giúp truy vết nguồn gốc theo
dòng mẹ, còn trên NST Y có thể giúp truy vết nguồn gốc theo dòng cha. Điều
này sẽ giúp tăng tính chính xác của việc giám định.
2. Điều kiện môi trường như độ ẩm cao, pH cao khiến vi sinh vật phát triển
mạnh trong những mẫu hài cốt tại Việt Nam. ADN tách chiết được chứa nhiều
chuỗi ngoại lai từ vi khuẩn và nấm. Nhiều trình tự của nấm tương tự với ADN
người. Khi chúng ta thiết kế mồi để khuếch đại những sản phẩm khuếch đại
(amplicon) có kích thước nhỏ khoảng 50 bp để nhận dạng qua SNP, sẽ khó để
có kết quả đặc hiệu cho ADN người. Có tiêu chuẩn nào để tối ưu xét nghiệm
SNP dựa trên nồng độ đầu vào của ADN để đảm bảo tính đặc hiệu không?
3. Thông thường với các mẫu hài cốt tại Việt Nam, có một hiện tượng là khử
amin (deamination), trong đó Thymine thay thế cho Cytosine. ICMP có sử
dụng các enzyme sửa chữa trước bước chuẩn bị thư viện không?
4. Có 55 SNP trong chuỗi ADN ty thể mang những thông tin quan trọng đối
với chúng tôi, liệu ICMP có thể bao gồm những SNP này trong xét nghiệm
mới/sắp phát triển cho Việt Nam không?
5. Phần mềm và hệ thống được sử dụng tại ICMP có chất lượng cao, liệu Viện
Pháp y Quốc gia có thể sử dụng online những nền tảng này của ICMP không,
kết hợp cùng những quy trình và hóa chất từ ICMP đối với những trường hợp
khó. Chúng tôi có thể gửi dữ liệu cả ở dạng thô và đã xử lý tới ICMP để kiểm
tra. Ví dụ, đối với chúng tôi thì tương đối khó để thu được 4.32ng ADN từ mẫu
hài cốt tại Việt Nam.
6. AFDIL có kinh nghiệm sửa chữa những mẫu hài cốt đã được ngâm trong
formalin như mẫu FFPA. AFDIL có lưu trữ dữ liệu của binh sĩ Mỹ gốc Á không,
và AFDIL có thể chia sẻ dữ liệu đó với chúng tôi không?
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Phản hồi từ Tiến sĩ Thomas Parsons, ICMP
1. MPSplex được thiết kế để thu được một hồ sơ đủ mạnh dùng cho so sánh
với những người họ hàng xa, từ đó có thể bỏ qua những marker phả hệ như
các marker trên ADN ty thể hoặc trên NST Y. AFDIL đang phát triển một SNP
panel cho NST Y mà có thể các bạn sẽ quan tâm. Vấn đề nan giải nhất là
trạng thái của ADN trong mẫu hài cốt (cụ thể là khó để thu về dữ liệu marker
MPSplex, đồng thời cũng khó để thu về dữ liệu marker trên NST Y).
2. Tất cả các xét nghiệm ADN pháp y đều có các mồi được thiết kế đặc hiệu
cho trình tự ở người. Tuy nhiên, có những mẫu có nhiều ADN vi sinh vật hơn
ADN người, vấn đề về bắt cặp và khuếch đại không đặc hiệu cần phải được
theo dõi thêm. Như đã trình bày trước đó, AFDIL đã phát triển kỹ thuật Lai bắt
giữ (Hybridization Capture) để khuếch đại ADN ty thể người. Có thể các anh
chị sẽ quan tâm tới kỹ thuật này.
3. MPSplex sử dụng Chỉ số phân tử đặc thù (Unique Molecular Indices - UMI)
cho phép phân biệt các biến thể thực với các biến thể tạo ra từ lỗi giải trình
tự. UMI cho phép nhận dạng các trình tự tới từ cùng một phân tử khởi đầu.
ICMP chưa thấy cần thiết phải sử dụng enzyme sửa chữa, tuy nhiên, có thể
sắp tới chúng tôi sẽ quan tâm tới kỹ thuật tiên tiến này.
4. Có thể không thật cần thiết phải thiết kế các SNP đặc hiệu cho Việt Nam
vì các SNP đã được lựa chọn để phù hợp với tất cả các quần thể. Thông tin
di truyền thu được từ panel SNP đủ mạnh nên không cần thêm thông tin di
truyền khác, ngay cả khi so sánh đối khớp với anh em họ thế hệ thứ nhất.
Không cần phải quay lại điểm khởi đầu và tìm kiếm thêm dữ liệu SNP. Ngoài
ra, như đã trình bày, MPSplex đã được thử nghiệm trên dữ liệu quần thể
người Kinh từ dự án 1.000 hệ gen, và đã được chứng minh là có khả năng
phân biệt cao.
5. Lượng ADN có thể tách chiết được từ mẫu bị phân hủy là thách thức lớn
nhất và không có hệ thống nào đủ nhạy để đem lại hiệu quả trên tất cả các
mẫu. Sẽ tốt hơn nếu như có nhiều cơ quan cùng liên kết trao đổi mẫu và/hoặc
quy trình để có thể mô tả một cách toàn diện quá trình bảo quản ADN cũng
như các yếu tố khác. Một khía cạnh quan trọng là mẫu nào nên được lấy từ
bộ hài cốt để thực hiện các xét nghiệm ADN. Vấn đề này nên được giải quyết
bởi các chuyên gia có khả năng đánh giá chất lượng mẫu. ICMP đang tiếp tục
tối ưu phương pháp tách chiết ADN từ hài cốt. Các phương pháp trước đây
đã được tối ưu hóa cho việc tách chiết các đoạn trình tự ADN dài phục vụ xét
nghiệm STR. Nhiều công bố gần đây mô tả về việc thu hồi các đoạn ADN rất
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ngắn, phù hợp với xét nghiệm SNP sử dụng công nghệ MPS, trong khi không
có nhiều giá trị với xét nghiệm STR (các xét nghiệm này cần các đoạn ADN dài
hơn).
Khi có sự đồng thuận về việc tham gia của ICMP tại Việt Nam, chúng tôi có
thể cân nhắc việc chia sẻ iDMS. Việc thiết lập một Cơ sở dữ liệu trung tâm
để nhiều phòng thí nghiệm cùng sử dụng và có các công cụ phần mềm để
thực hiện so sánh đối khớp quan hệ huyết thống cho hệ thống MPS là rất
quan trọng. Quy trình mà hiện ICMP đang phát triển tương đối phức tạp, do
vậy không đơn giản chỉ là gửi tài liệu, hóa chất…và mong đợi là các phòng thí
nghiệm tại Việt Nam có thể thực hiện được quy trình. Để hiệu quả hơn, cần
có nhiều trao đổi khoa học và hoạt động đào tạo để gắn kết các cơ quan tại
Việt Nam một cách hệ thống nhằm phát triển các xét nghiệm này. Mục tiêu
cuối cùng là cần có một bộ quy trình tích hợp, đã được thử nghiệm trên trên
các mẫu từ Việt Nam, từ đó có thể phát triển và thử nghiệm các phương pháp
tách chiết mới.
Phản hồi từ Tiến sĩ Timothy McMahon, AFDIL
6. Phương pháp và quy trình tách chiết ADN của AFDIL có thể chia sẻ được
với các cơ quan tại Việt Nam. AFDIL đang tiếp tục tối ưu hóa quy trình tách
chiết ADN sử dụng bộ lọc từ Qiagen, cho phép loại bỏ tối đa ADN vi khuẩn
tạp nhiễm. AFDIL có dữ liệu của người Mỹ gốc Á trong cơ sở dữ liệu và có thể
chia sẻ dữ liệu này. SNP cho thấy sự vượt trội so với các loại marker cùng thế
hệ, với cùng sức mạnh phân biệt như STR, nhưng SNP có thể được thực hiện
theo cách “một lần ăn ngay” (single shot assay) và tạo ra nhiều thông tin hơn.
Do các tổn
7. thương trong phân tử ADN và tình trạng tạp nhiễm, không nên có nhiều
SNP trong cùng một xét nghiệm. Càng nhiều mục tiêu đích, phản ứng càng
trở nên kém hiệu quả. Liên quan đến tình trạng phân hủy ADN do hiện tượng
khử amin, nếu hiệu quả không đạt như mong đợi, có thể cân nhắc phương
pháp sửa chữa ADN. Theo thống nhất với ICMP, đây là một quy trình phức tạp
và mọi yếu tố nên được cùng cân nhắc để có thể thiết kế một kỹ thuật phù
hợp và hiệu quả.
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3.1.2. Đại diện Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng
Câu hỏi
Chúng tôi đánh giá cao AFDIL về những hỗ trợ trong quá khứ, hiện tại và
tương lai. Từ kinh nghiệm của mình, chúng tôi đồng ý rằng các mẫu hài cốt
tại Việt Nam đã bị phân hủy nặng. Do vậy, vấn đề lớn nhất là phương pháp
tách chiết ADN. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn với cả ADN ty thể và phân tích
STR vì vấn đề này. Các trình tự ADN thu được đều rất ngắn. Chúng tôi đánh
giá cao phương pháp MPSplex mới do ICMP phát triển. Chúng tôi có nên phát
triển một trung tâm mới để nghiên cứu và ứng dụng phương pháp mới này
trên các mẫu tại Việt Nam không? Chúng tôi hy vọng có thể đánh giá phương
pháp này bằng một nghiên cứu cụ thể.
Trong khuôn khổ hợp tác trước đây, một vài phương pháp đã được đề xuất
nhưng không phải tất cả những phương pháp này đều hiệu quả. Chúng tôi
cũng gặp nhiều khó khăn do số lượng mẫu rất lớn. Chúng tôi cũng cần thêm
các marker đặc hiệu. Chúng tôi hy vọng có thể cộng tác cùng ICMP trong việc
phát triển hệ thống mới. Chúng tôi muốn biết mất bao lâu để có thể phát
triển một hệ thống như vậy? Có những thách thức nào đối với ICMP cho việc
cộng tác như vậy?
Phản hồi từ Tiến sĩ Thomas Parsons, ICMP
Sẽ là tối ưu nhất nếu có thể kiểm tra các phương pháp trong một phòng thí
nghiệm, sau đó phòng thí nghiệm này có thể trở thành trung tâm đào tạo
cho các phòng thí nghiệm khác, giúp nhân rộng các quy trình này. Đồng thời,
việc có một cơ sở dữ liệu trung tâm cũng rất quan trọng, theo kinh nghiệm
của chúng tôi, nếu các phòng thí nghiệm hoạt động một cách độc lập thường
sẽ đưa đến kết quả không như mong đợi. Tại khu vực Tây Balkan, khi có một
cơ sở dữ liệu trung tâm giúp số hóa việc so sánh đối khớp, các tiến triển có
thể quan sát rõ. Quá trình nhận dạng tại Việt Nam gặp nhiều vấn đề phức tạp
do tình trạng mẫu bị phân hủy nặng, kết hợp với việc chỉ có những người họ
hàng xa cung cấp mẫu Thân nhân đối chứng. Có một vài phương pháp mới
được phát triển, tuy nhiên lời khuyên của chúng tôi là không nên tiến hành
quá nhanh theo nhiều hướng khác nhau trong cùng một thời điểm. Chúng tôi
khuyến nghị cần có một hướng tiếp cận cẩn trọng, hợp tác đa bên để thiết lập
một hệ thống phù hợp và hiệu quả. Trong đó, một phương án là thiết lập một
phương pháp tách chiết ADN hiệu quả được tự động hóa. ICMP đang triển
khai một quy trình tách chiết ADN với hệ thống robot tự động, chúng tôi có
thể thử nghiệm hệ thống này với các cơ quan tại Việt Nam để có thể cung cấp
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các hướng dẫn và quy trình cụ thể. Cần có những trao đổi liên tục giữa các cơ
quan tại Việt Nam để thảo luận những vấn đề như hạn chế của phân tích ADN
ty thể, nhu cầu cần có cơ sở dữ liệu quần thể, và việc sử dụng MPS.
Việc trao đổi giữa các cơ quan nên có sự tham gia của tất cả các phòng thí
nghiệm Việt Nam, ICMP, AFDIL và các phòng thí nghiệm khác trên thế giới.
Ví dụ, ICMP có mối quan hệ mật thiết với Đại học Innsbruck tại Áo, nơi đang
thực hiện các phân tích ADN ty thể. Đơn vị này có thể hỗ trợ hiệu quả trong
những trường hợp có nhiều giả thuyết nhận dạng, hoặc có nhiều bằng chứng
bổ sung.
Chúng tôi khuyến nghị nên thường xuyên cập nhật những tiến bộ trong lĩnh
vực phân tích ADN cổ để giúp thu hồi ADN nhân từ những mẫu khó phân
tích. Phương pháp tách chiết ADN cổ có thể giúp thu hồi ADN từ những mẫu
của các chủng tộc người đã tuyệt chủng như Neanderthal; tuy nhiên phương
pháp này rất tốn kém và mất nhiều thời gian. Khi tỷ lệ thành công của hệ
thống MPSplex đã được khẳng định, có thể cân nhắc các phương pháp tối ưu
hóa khác nhau như phương pháp tách chiết ADN cổ và kỹ thuật Lai bắt giữ.
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3.1.3. Đại diện Trung tâm Giám định ADN – VAST
Câu hỏi
1. Các điều kiện môi trường đa dạng tại các vùng khác nhau ở Việt Nam,
cùng với việc nhiều chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh trong các trận đánh và chiến
trường khác nhau khiến cho các mẫu thu thập được có trạng thái rất khác
nhau. Chúng tôi cho rằng không thể có một phương pháp tách chiết ADN phù
hợp cho tất cả các mẫu tại Việt Nam.
2. Việc phát triển một hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm tại Việt Nam hiện nay
không hiệu quả và chúng tôi chưa có giải pháp nào. Chúng tôi muốn hỏi nên
bắt đầu từ đâu để có một quy trình nhận dạng chuẩn cho Việt Nam.
3. Với những phương pháp được đề xuất trong hội thảo này, chúng tôi muốn
hỏi về chi phí của các phương pháp. Nếu các xét nghiệm quá tốn kém thì chi
phí sẽ trở thành một rào cản cho việc áp dụng các quy trình nhận dạng mới
tại Việt Nam.
4. Chúng tôi cần bao nhiêu nhân sự để có thể thực hiện quy trình MPSplex
hiệu quả?
Phản hồi từ Tiến sĩ Thomas Parsons, ICMP
1. Một trong những vấn đề nan giải nhất trong nhận dạng ADN trên toàn thế
giới là những cơ quan khác nhau đang tiến hành những công việc khác nhau
trên những mẫu khác nhau, và không thể có một phương pháp chung, trong
đó mỗi phòng thí nghiệm tận dụng kết quả từ những phòng thí nghiệm khác.
Chia sẻ dữ liệu không đầy đủ cũng là một vấn đề phổ biến khác. Chúng tôi
đề xuất rằng tất cả các phòng thí nghiệm liên quan tại Việt Nam cùng nhau
ngồi lại để tiến hành đánh giá. Ví dụ, sử dụng một mẫu hài cốt có chất lượng
rất tốt, được lấy bởi chuyên gia nhân chủng học, sau đó sử dụng các phương
pháp tách chiết ADN tiên tiến để đánh giá và lựa chọn phương pháp phù hợp
nhất. Nên hướng tới các đoạn ADN phù hợp cho cả giám định ADN ty thể và
MPS. Khi đã xác định được quy trình tối ưu, tiến hành các phương pháp thẩm
định tại các phòng thí nghiệm khác nhau. Chúng tôi khuyến nghị không nên
tiến hành vội vã, mà cần cẩn trọng trong một chương trình dài hơi để giải
quyết tất cả các vấn đề.
2. Liên quan đến chi phí, MPSplex đang ở giữa giai đoạn phát triển. Phương
pháp hiện tại được áp dụng tại ICMP vẫn còn khá thủ công và do vậy còn
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chậm và cồng kềnh. Để ứng dụng trên quy mô lớn tại Việt Nam, các phương
pháp cần phải được ứng dụng trên nền tảng robot tự động hóa để tăng công
suất và giảm chi phí. Kỹ thuật hiện tại còn đắt hơn nhiều so với giải trình tự
STR cho mẫu hài cốt, nhưng thật ra không đắt hơn so với phân tích ADN ty
thể. ICMP đang tối ưu hóa phương pháp này để tiết kiệm thời gian và chi phí
hơn trước khi chuyển giao phương pháp cho Việt Nam, và dự định cung cấp
đào tạo liên tục để có thể ứng dụng trên quy mô lớn.
3. Về vấn đề nhân lực, chỉ cần một người là có thể thực hiện toàn bộ quy trình
MPSplex. Tuy nhiên để tối ưu hóa quy trình và tăng công suất, nên thiết lập
các nhóm khác nhau. Ví dụ, một nhóm phụ trách phương pháp tách chiết
ADN, một nhóm thiết lập thư viện và vận hành thiết bị, một nhóm thực hiện
phân tích ADN và so sánh đối khớp ADN với thân nhân. Đây là mô hình duy
nhất mà ICMP đã sử dụng trong các dự án của mình và đánh giá đây là mô
hình hiệu quả. Tuy nhiên, giữa các nhóm cần có sự trao đổi thông suốt. Các
mẫu cần được theo dõi liên tục từ lúc khai quật cho tới khi đưa ra kết quả cuối
cùng. Việc xây dựng một hệ thống có thể bao quát toàn bộ quy trình là rất
quan trọng. Nếu mục tiêu là có một phòng thí nghiệm hiệu năng cao có thể
xử lý hàng trăm mẫu mỗi tháng dựa trên MPS, sẽ lý tưởng hơn nếu có nhiều
thành viên trong nhóm. Một yếu tố khác cần cân nhắc là công suất của các
thiết bị giải trình tự.
4. ICMP đang phát triển hệ thống MPSplex để tương thích với hệ thống
Illumina MiSeq hiện đang sẵn có tại các phòng thí nghiệm Việt Nam. Khi hệ
thống đã được phát triển hoàn thiện, có thể cân nhắc các hệ thống mới tự
động hóa cho những quy trình như tách chiết ADN và chuẩn bị thư viện. Cũng
có thể cân nhắc các thiết bị giải trình tự khác cho phép phân tích nhiều mẫu
trong một chu trình. Lý tưởng nhất là ICMP có thể đến thăm các phòng thí
nghiệm Việt Nam để có thể đưa ra các khuyến nghị một cách hệ thống cho
việc phát triển nguồn nhân lực có thể thực hiện quy trình nhận dạng mới.
Phản hồi từ Tiến sĩ Timothy McMahon, AFDIL
1. Cần nhấn mạnh rằng giảm chi phí cũng là một yếu tố liên quan đến tối ưu
quy trình. Ví dụ, khi AFDIL bắt đầu sử dụng MPS, tỷ lệ thành công chỉ là 34%
vào năm 2016. Chúng tôi thực hiện tối ưu hóa thông qua nghiên cứu kỹ tài
liệu, cân nhắc và tiếp tục đánh giá các kỹ thuật mới, hợp tác cùng các đối tác
bên ngoài. Khi phương pháp tách chiết được thay đổi từ hữu cơ sang phương
pháp vô cơ và sử dụng phương pháp ADN sợi đơn, hiện nay tỷ lệ thành công
đã tăng lên mức hơn 70% đối với phân tích ADN ty thể. Chúng tôi cũng có
cách tiếp cận tương tự với phương pháp STR. Quá trình tối ưu hóa tương đối
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mất thời gian, trong đó bao gồm việc điều chỉnh quy trình để cuối cùng có
thể tạo ra một phương pháp đồng nhất. Khi tỷ lệ thành công tăng lên thì chi
phí cũng sẽ giảm theo.
2. Có thể giảm chi phí kỹ thuật MPS bằng việc tăng hiệu suất và tự động hóa.
Ví dụ, khi hệ thống NextSeq được sử dụng thay cho MiSeq, có thể thu thập
nhiều thư viện cùng lúc để giải trình tự, do hệ thống tin sinh có thể phân tách
chỉ số của các mẫu trong quá trình phân tích. AFDIL cũng đang tiến hành tự
động hóa bước chuẩn bị thư viện. Một vài quy trình đã được cải tiến. Ví dụ,
tại bước tách chiết, nếu thu thập cả ADN sợi đơn và sợi đôi, sẽ cần ít bước PCR
và tinh sạch hơn. Chi phí cho kỹ thuật MPS bắt giữ ADN ty thể đã giảm được
từ 3.500 USD xuống 1.200 USD một mẫu. Chi phí này tương tự với phương
pháp giải trình tự Sanger, tuy nhiên, phương pháp MPS hiệu quả hơn về mặt
thời gian.
3. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng nên làm việc sâu với các chuyên gia trong
lĩnh vực nhân chủng học (chẳng hạn như DPAA và các đồng nghiệp Việt Nam),
những người có hiểu biết về mẫu hài cốt, hình thái mẫu hài cốt và các phá
hủy có thể có với mẫu hài cốt để gia tăng tỷ lệ thành công. Chúng tôi đề xuất
nên thường xuyên trao đổi kiến thức. Tất cả các phòng thí nghiệm và đối tác
quốc tế nên làm việc cùng với nhau. AFDIL có một phương pháp tách chiết có
thể hiệu quả với tất cả các mẫu tại Việt Nam. ICMP cũng có một phương pháp
tách chiết ADN chuẩn. Chúng tôi có thể chia sẻ các phương pháp này và thảo
luận để tiếp tục tối ưu các phương pháp.
4. Tương tự với đề xuất từ ICMP, kể từ khi giới thiệu MPS, AFDIL đã có 6 máy
MiSeq từ năm 2017 và thông qua tối ưu hóa một cách hệ thống phương
pháp tách chiết ADN và chuẩn bị thư viện để gia tăng tỷ lệ thành công ngay
từ đầu, hiện nay AFDIL có thể tương thích với hệ thống NextSeq. Chúng tôi
thực hiện nhiều cải tiến thông qua việc sử dụng một cách tối ưu các thiết bị
và phương pháp. Cần nhiều nhân viên do đòi hỏi của kỹ thuật: ‘chỉ riêng với
kỹ thuật bắt giữ, chúng tôi cần 2 nhóm – 4 chuyên viên phân tích, 2 kỹ thuật
viên và 2 giám sát.’
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3.1.4. Đại diện Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an
Câu hỏi
1. Nếu chúng tôi có kế hoạch xây dựng một trung tâm mới cho mục đích nhận
dạng hài cốt Liệt sĩ, tỷ lệ đầu tư cho giải trình tự Sanger so với MPS nên như
thế nào? Chúng tôi có nên giữ hệ thống giải trình tự Sanger không hay chỉ nên
tập trung vào xây dựng hệ thống NGS?
2. Viện của chúng tôi chủ yếu xử lý các vụ án hình sự và có riêng một cơ sở
dữ liệu ADN hình sự. Chúng tôi có thể tận dụng cơ sở vật chất và nguồn lực
cơ sở dữ liệu sẵn có không? Chúng tôi có thể nâng cấp một vài mô-đun của
hệ thống này để có thể tận dụng trong việc nhận dạng hài cốt Liệt sĩ không?
3. Trong phân tích ADN ty thể của hài cốt Liệt sĩ, 2 vấn đề kỹ thuật lớn nhất là
(1) nhiễm ADN vi sinh vật và (2) sự có mặt của heteroplasmy. Từ kinh nghiệm
của các ngài, có thể giải quyết vấn đề này và nhận diện biến dị thực sự trong
những trường hợp này như thế nào?
Phản hồi từ Tiến sĩ Thomas Parsons, ICMP
1. Liên quan đến giải trình tự Sanger so với MPS, chúng tôi khuyến nghị nên
sử dụng MPS hoàn toàn để phân tích ADN ty thể. Cũng cần sử dụng MPS để
phân tích SNP trên quy mô lớn. Do xét nghiệm STR không hiệu quả đối với
các mẫu hài cốt bị phân hủy nặng của Việt Nam, tương lai sẽ hoàn toàn phụ
thuộc vào MPS.
2. Nếu cơ sở dữ liệu hình sự được thiết lập dựa trên STR, sẽ không hiệu quả
đối với nhận diện người mất tích do tỷ lệ thành công của STR không cao.
Ngoài ra, ở nhiều quốc gia khác, có nhiều băn khoăn từ các gia đình đối với
việc kết hợp cơ sở dữ liệu hình sự với dữ liệu của người mất tích. Các gia đình
mong muốn những quy trình liên quan đến người mất tích không liên quan gì
tới những quy trình hình sự.
3. Phân tích ADN ty thể rất dễ gặp hiện tượng tạp nhiễm. Trong bài trình bày,
Tiến sĩ McMahon cũng đã đề cập rằng ADN ty thể nhân (nuclear mtDNA) có
thể làm nhiễu kết quả phân tích và tạo ra hiện tượng heteroplasmy. Đó là
những hiện tượng phức tạp thường quan sát thấy trong phân tích ADN ty thể.
Chúng tôi khuyến nghị rằng Việt Nam không nên chỉ phụ thuộc vào phân tích
ADN ty thể. Để phòng tránh nhiễm mẫu, phân tích ADN ty thể đòi hỏi những
quy trình phức tạp như tách riêng các quy trình trước và sau PCR, đào tạo
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nhân viên, cần nhiều thiết bị và hóa chất phức tạp. Cũng dễ xảy ra tình trạng
nhiễm giữa mẫu hài cốt và ADN hiện đại, phụ thuộc vào nhân viên lấy và xử
lý mẫu. Trong các nghiên cứu liên quan đến ADN cổ, có nhiều hướng dẫn
mà chúng tôi có thể chia sẻ được. Cũng có những phương pháp để loại ADN
nhiễm khỏi mẫu trước khi xử lý.
Phản hồi từ Tiến sĩ Timothy McMahon, AFDIL
1. Liên quan đến tỷ lệ giữa giải trình tự Sanger và MPS, điều đó tùy thuộc vào
việc kỹ thuật nào phù hợp. AFDIL từng sử dụng giải trình tự Sanger trên ADN
ty thể và sau đó sử dụng phân tích STR nhân năm 2010 và MPS năm 2016.
Năm 2021, AFDIL phát triển những kỹ thuật liên quan đến SNP do kỹ thuật
này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu là có thể phục hồi thông tin
của ADN được tách chiết từ những mẫu bị phân hủy. Nếu một phòng thí
nghiệm được xây dựng để nhận dạng hài cốt, chúng tôi khuyến nghị nên
tập trung sử dụng SNP. Với sự phát triển của MPSplex với những sản phẩm
khuếch đại có kích thước nhỏ hơn 50-100 bp, kỹ thuật này sẽ hiệu quả hơn
với những mẫu ADN bị phân hủy. Giải trình tự Sanger lúc này chỉ còn được
dùng để hỗ trợ một phần cho MPS.
2. Sẽ tương đối khó nếu sử dụng cơ sở dữ liệu hình sự dựa trên STR để phục
vụ mục đích tìm kiếm dựa trên SNP. ICMP sẽ cần hiểu thêm về các thông số
và loại tìm kiếm mà hệ thống này đang thực hiện để khiến phương án này
khả thi hơn.
3. Quy trình phân tích ADN ty thể tương đối mẫn cảm với hiện tượng nhiễm
mẫu. Nên rất cẩn trọng để loại ADN nhiễm khỏi mẫu thông qua các bước loại
đất cát , rửa với nước và ethanol trước khi nghiền. Ngoài ra như đã trình bày,
phần lớn ADN ty thể người có ít nhất 1 điểm heteroplasmy và một vài người
có tới 2-3 điểm heteroplasmy. Do heteroplasmy tương đối hiếm, nếu có rất
nhiều heteroplasmy trong mẫu, có thể giả định nguyên nhân là do nhiễm
mẫu. Với giải trình tự Sanger, điểm heteroplasmy nên được quan sát ở cả
trình tự xuôi và ngược. Tuy nhiên, điều này không mang tính chất định tính và
chỉ số thu được từ 1 sợi có thể khác với sợi còn lại. Cần có các hướng dẫn chi
tiết để báo cáo về các heteroplasmy khi sử dụng giải trình tự Sanger.
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3.1.5. Giáo sư Trương Nam Hải, , Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ sinh
học, Nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật di truyền, VAST
Khuyến nghị và câu hỏi
VAST là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đề xuất hướng tiếp cận dựa trên ADN cho
nhận dạng hài cốt Liệt sĩ. Ban đầu, chúng tôi chỉ sử dụng giải trình tự Sanger
trên ADN ty thể, còn hiện nay chúng tôi có STR và MPS. Chúng tôi nhận thức
rõ về những ưu và nhược điểm của phương pháp ADN ty thể và cũng đã cân
nhắc tới việc thiết kế các công cụ mới để giải quyết những hạn chế này. Khi
chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động này, chúng tôi rất vui mừng
được biết USAID sẵn lòng hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong việc kết nối với
các đối tác quốc tế. Đây là hy vọng không chỉ của chúng tôi mà còn là của
các phòng thí nghiệm liên quan. Hội thảo hôm nay rất cần thiết, tuy nhiên,
bên cạnh việc trao đổi thông tin kỹ thuật, chúng ta cũng nên tập trung vào
kế hoạch tương lai sau hội thảo này, định hướng và chiến lược để có thể ứng
dụng các công nghệ mới tại Việt Nam.
Bên cạnh các bài trình bày hôm nay, chúng tôi đã được nghe về các công nghệ
mới. Một vài năm trước, trong một hội thảo chúng tôi đã hỏi các chuyên gia
quốc tế về việc sử dụng SNP nhân, tại thời điểm đó các chuyên gia trả lời rằng
các công nghệ vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa sẵn sàng để áp
dụng. Hôm nay chúng tôi rất vui khi thấy các công nghệ đã được phát triển
tới giai đoạn thực hiện, điều mà trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ thành
hiện thực, chẳng hạn như việc sử dụng SNP nhân trong việc nhận dạng hài
cốt Liệt sĩ. Đây là một cơ hội để thấy các công nghệ mới có thể được ứng dụng
để giải quyết các trường hợp tại Việt Nam như thế nào.
Tất cả mọi người kể cả các chuyên gia quốc tế đều đồng ý rằng các vấn đề
tại Việt Nam rất khó xử lý nếu so với các quốc gia khác. Chúng tôi không hứa
sẽ giải quyết được 100% trường hợp tại Việt Nam nhưng sẽ nỗ lực hết sức
để giải quyết nhiều nhất có thể. Chúng tôi hy vọng các công nghệ mới có thể
làm được điều này. Bài trình bày từ các chuyên gia hôm nay cho thấy rằng
các công nghệ mới đang được phát triển mỗi ngày. Do vậy chúng ta nên có
kế hoạch để đón đầu các công nghệ tương lai. Việc sử dụng ADN nhân và sự
phát triển của các hệ thống SNP như MPSplex là hướng đi trong tương lai gần
cho Việt Nam. Sẽ có nhiều công nghệ tiến bộ nữa trong tương lai và chúng ta
nên sẵn sàng để đón nhận.
Thật tuyệt vời là USAID đã mời các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo này
để trao đổi kỹ thuật. Tuy nhiên, trong kế hoạch kế tiếp, chúng tôi mong muốn
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được thấy các công nghệ mới thực sự được ứng dụng tại Việt Nam. Từ bài
trình bày của đại diện Bộ Quốc phòng và các đối tác quốc tế, chúng ta có thể
thấy rằng mỗi đối tác đang có một quy trình chuẩn cho nhận dạng hài cốt.
Các quy trình này có thể bổ sung cho nhau. Liệu tất cả các đối tác có thể ngồi
lại cùng nhau để nâng cấp quy trình hiện tại của Việt Nam, bên cạnh kỹ thuật
ADN hay không? Từ đó, chúng ta có thể thiết lập một mô hình để ứng dụng
quy trình mới và kiểm tra liệu quy trình đó có thể áp dụng và phù hợp cho
Việt Nam không.
Từ phía Việt Nam, chúng tôi mong muốn chọn một nghĩa trang có các mộ
chưa được nhận dạng. Sau đó chúng tôi sẽ điều phối cùng các cơ quan Việt
Nam, chẳng hạn như Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội) và Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) để thu thập thông tin về trận đánh,
mộ đó thuộc đơn vị quân đội nào và thông tin về gia đình của Liệt sĩ. Có thể
ứng dụng quy trình và các kỹ thuật mới trên những trường hợp này để kiểm
tra tính hiệu quả. Từ nghiên cứu thí điểm này, có thể bắt đầu thiết lập cơ sở
dữ liệu thân nhân đối chứng và cơ sở dữ liệu hài cốt. Nghiên cứu thử nghiệm
nên được thiết kế sao cho có thể mở rộng dự án trong tương lai. Khi đã thiết
lập được cơ sở dữ liệu trung tâm, chỉ cần xét nghiệm ADN cũng có thể giúp
nhận dạng được. Do những hạn chế gây ra bởi dịch Covid-19, có thể không
thể họp trực tiếp với các đối tác quốc tế, chúng tôi muốn xin ý kiến từ các đối
tác quốc tế để chuẩn bị cho việc thực hiện. Liệu USAID có thể hỗ trợ kinh phí
cho các hoạt động này tại Việt Nam được không?
Phản hồi từ Tiến sĩ Thomas Parsons, ICMP
Ý tưởng triển khai một dự án thí điểm là rất quan trọng, tuy nhiên, nên tập
trung vào việc thiết lập một hệ thống trung tâm có thể mở rộng phạm vi ra
khỏi dự án đó. Trong thời kỳ ảnh hưởng bởi Covid-19, chúng tôi khuyến nghị
nên thiết lập một chuỗi trao đổi bàn tròn để đào sâu hơn các chi tiết kỹ thuật
và xây dựng kế hoạch chi tiết. Sau đó, các nhà khoa học Việt Nam có thể tới
thăm ICMP và ICMP cũng mong muốn tới thăm các phòng thí nghiệm tại Việt
Nam.
Tới nay, các thảo luận chủ yếu tập trung vào công nghệ ADN, tuy nhiên, đó chỉ
là một mảnh ghép. Những mảnh ghép khác giúp nhận dạng thành công cũng
cần được cân nhắc và thảo luận. Ví dụ, một mảnh ghép quan trọng là việc
thu thập mẫu thân nhân đối chứng. Nên thảo luận về những cơ chế giúp thu
thập được mẫu và liệu dữ liệu nào có thể có tại Việt Nam. Nên có một cơ sở
dữ liệu trung tâm của những người mất tích và những gia đình liên quan, bao
gồm thông tin về người hiến mẫu và mối quan hệ với người mất tích. Chúng
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tôi khuyến nghị không nên chỉ thu thập mẫu cho một công nghệ. Mẫu thân
nhân đối chứng cũng không nên chỉ lấy từ những người thân theo dòng mẹ
hoặc theo dòng cha, mà nên lấy từ bất kỳ người thân nào và nếu là họ hàng xa
thì lấy càng nhiều mẫu càng tốt. Cũng nên thảo luận về cơ chế tiếp cận với gia
đình, việc họ liên hệ với cơ quan chức năng để đăng ký thân nhân mất tích và
cung cấp thông tin như thế nào. Ngoài ra, nên có cơ chế hợp tác với cơ quan
quân đội để cung cấp thông quan điều tra về người mất tích, chẳng hạn như
hài cốt của họ có thể nằm lại tại đâu.
Chỉ đạt được thành công với nhận dạng ADN khi có những đối thoại thực sự
với các gia đình. Do các mẫu hài cốt tại Việt Nam phải được trả về cho gia đình
một cách nhanh chóng, điều này khiến cho không thể tiến hành nhiều hơn
một giám định di truyền. Chúng ta cần nhiều thông tin di truyền hơn khi giám
định ADN ty thể thất bại hoặc kiểu ADN ty thể lại nằm trong một trong những
kiểu phổ biến nhất trong quần thể. Và những điều này thật sự trở thành vấn
đề khi chúng ta không còn mẫu để phân tích. Các gia đình cần hiểu rằng các
phòng thí nghiệm cần giữ mẫu trong một thời gian dài hơn, đến khi có thể
đóng lại hồ sơ các trường hợp. Họ cũng nên hiểu rằng toàn bộ quá trình nhận
dạng này là nhằm mục đích có thể đáp ứng được tối đa mong đợi và kỳ vọng
của các gia đình.
Chúng ta cũng nên thảo luận làm thế nào để có thể nhận dạng thành công
tại Việt Nam và tầm quan trọng của bắt cặp ADN ty thể. Cần có những quy
trình để xác định tầm quan trọng của bắt cặp ADN ty thể bằng cách so sánh
kiểu ADN ty thể với dữ liệu quần thể để biết về tần suất xuất hiện trong quần
thể. Bên cạnh cơ sở dữ liệu ADN ty thể, nên có những cơ sở dữ liệu khác cho
những dữ liệu khác như tuổi, giới tính, tầm vóc của hài cốt đã được giám
định. Tất cả những hệ thống thông tin này cần phải được tập trung lại. ICMP
có thể thiết lập iDMS để giải quyết những vấn đề này. Dự án thí điểm nên
bao gồm tất cả các phần của hệ thống và đảm bảo các phần đều hoạt động
đầy đủ.
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3.1.6. Đại diện Cục Người có công – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Khuyến nghị
Cục Người có công là cơ quan chịu trách nhiệm cho Dự án 150- dự án nhận
dạng hài cốt Liệt sĩ tại Việt Nam. Dự án 150 gặp phải nhiều khó khăn như (1)
số lượng hài cốt Liệt sĩ quá lớn (gần 500.000); (2) các hài cốt đến từ các trận
đánh từ rất lâu (75, 60, 45 năm trước); và (3) các hài cốt đã bị di dời ít nhất
2 lần. Các hài cốt từ dự án quy tập hài cốt Liệt sĩ của Bộ Quốc phòng được
chuyển giao cho Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để quản lý tại các nghĩa
trang Liệt sĩ trên cả nước. Đối với các thông tin liên quan, các hài cốt có thể
chia thành 3 nhóm: (1) không có bất kỳ thông tin nào; (2) có một vài thông
tin; (3) có đầy đủ thông tin. Phần lớn các mẫu được đưa đến các phòng thí
nghiệm hiện nay là các mẫu không có thông tin. Chúng tôi chỉ có thông tin về
ngày hài cốt được chôn cất, nghĩa trang, tỉnh, thôn xã và vị trí của nghĩa trang.
Điều kiện môi trường và đất tại Việt Nam rất đặc thù và khác biệt giữa các địa
phương. Trong suốt giai đoạn chiến tranh, các thi thể được chôn cất trực tiếp
vào lòng đất mà không có quan tài hoặc các phương pháp bảo vệ khác, do vậy
các hài cốt không tránh khỏi bị phân hủy nặng. Việc di dời các hài cốt từ nghĩa
trang này sang nghĩa trang khác xảy ra khá thường xuyên trong quá khứ; tuy
nhiên, chúng tôi không có hồ sơ lưu trữ về việc di chuyển này và tất cả thông
tin ban đầu đều đã mất. Có những gia đình không còn thân nhân nào đạt tiêu
chuẩn giám định ADN ty thể theo 6 nhóm quy định do những người thân này
đều đã qua đời. Chất lượng của những mẫu mà Bộ Lao động- Thương binh và
Xã hội gửi đến các phòng thí nghiệm đều không cao. Ngoài ra, chưa có quy
trình chuẩn cho việc nhận dạng tại mỗi cơ quan. Mỗi phòng thí nghiệm lại
được trang bị với những hệ thống kỹ thuật khác nhau.
Với sự hỗ trợ của USAID và sự kết nối với các đối tác quốc tế, chúng tôi hy
vọng có thể có những quy trình được tối ưu hóa phù hợp với tình hình tại Việt
Nam. Chúng tôi không mong đợi tỷ lệ nhận dạng thành công 100% nhưng vẫn
rất tuyệt vời nếu có thể gia tăng tỷ lệ nhận dạng hài cốt thành công. Về nguồn
mẫu hài cốt, có 3 loại hài cốt. Một loại đến từ các trường hợp mà người chôn
cất hài cốt Liệt sĩ cho gia đình biết để đến địa điểm chôn cất và thu thập hài
cốt. Sau đó, gia đình gửi mẫu đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để
giám định ADN. Một loại khác là mẫu từ các hoạt động khai quật hàng năm
của Bộ Quốc phòng. Loại cuối cùng là các mẫu chưa được nhận dạng từ các
nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất từ các đối tác Việt Nam là chúng tôi
có thể cung cấp một số mẫu hài cốt cùng mẫu thân nhân đối chứng để áp

77
dụng các công nghệ mới, đánh giá tỷ lệ thành công và xác định công nghệ
nào có thể ứng dụng được tại Việt Nam. Chúng tôi có thông tin lưu trữ tại
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) và Bộ Quốc phòng
(Cục Chính sách). Tuy nhiên, thông tin này không liên kết với thông tin hài cốt
Liệt sĩ tại các nghĩa trang. Có những trường hợp mà nhiều hơn một gia đình
cho rằng mẫu hài cốt thuộc về người thân của họ và rằng họ có bằng chứng
chứng minh. Tuy nhiên, hoàn toàn không có thông tin nào liên quan đến mộ
phần để khẳng định được vì hài cốt tại thời điểm quy tập không có di vật đi
kèm. Điều này xảy ra khá thường xuyên và giám định ADN là phương pháp
cuối cùng để giúp chúng tôi xác định danh tính của Liệt sĩ. Tuy nhiên, trong rất
nhiều trường hợp, ADN lại trùng khớp với nhiều hơn một gia đình và chúng
tôi không thể trả kết quả nhận dạng cho bất kỳ gia đình nào.
Chúng ta có thể chọn một nghĩa trang mà số mộ phần không quá lớn (chẳng
hạn như 2.000 mộ) để triển khai thí điểm, nhưng số lượng hợp lý là khoảng
100 mộ. Tuy nhiên, để có 100 mộ với thông tin thân nhân liên quan là rất
thách thức. Chúng tôi không có hồ sơ lưu trữ y tế và hồ sơ răng của Liệt sĩ.
Thông tin mà chúng tôi có chỉ bao gồm tên, nơi xuất phát, ngày hy sinh, quân
hàm, ngày nhập ngũ và những họ tên liên quan của mẹ, cha và anh chị em.
Trong phần lớn trường hợp, các thông tin này không có liên kết với các mộ.
Chúng tôi có tới hơn 3.000 nghĩa trang trên cả nước và nguồn gốc của các mộ
tại mỗi nghĩa trang đã bị trộn lẫn. Điều chúng tôi có thể làm được là chọn một
số mộ nhất định tại một nghĩa trang với lượng thông tin nhất định về người
thân để áp dụng các quy trình nhận dạng mới.
Để có thể chọn mộ và thân nhân cho nghiên cứu thí điểm, đầu tiên chúng tôi
cần thông tin từ Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) để nhận dạng những ngôi
mộ có một vài thông tin về quân đội và gia đình. Về việc tiếp cận với gia đình
để thu thập thông tin thân nhân đối chứng, Cục Người có công (Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội) sẽ chịu trách nhiệm và có thể liên hệ trực tiếp với
gia đình. Trong trường hợp chúng tôi không có thông tin về gia đình nhưng
có thông tin về trận đánh và đơn vị quân đội quản lý ngôi mộ đó, chúng tôi
có thể sử dụng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan truyền thông
báo chí khác để thông báo tới những gia đình có thể liên quan tới mộ phần
đang được kiểm tra.
Chúng tôi cũng khuyến nghị nên chọn một phòng thí nghiệm cụ thể để nghiên
cứu thẩm định. Phòng thí nghiệm này cần có đầy đủ thiết bị và nhân lực cho
việc thực hiện và ICMP cần đánh giá để chọn phòng thí nghiệm phù hợp. Các
đối tác quốc tế cũng có không gian làm việc khi đến Việt Nam. Nhân viên từ
các phòng thí nghiệm liên quan trong dự án cũng có thể đến phòng thí
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nghiệm này để đóng góp thực hiện công việc và cho mục đích đào tạo. Quy
trình chuẩn cuối cùng sẽ được nhân rộng đến các phòng thí nghiệm khi hoàn
tất nghiên cứu kiểm chứng.
Phản hồi từ Tiến sĩ Timothy McMahon, AFDIL
Cách tiếp cận này rất tương tự với kinh nghiệm của AFDIL và DPAA trong việc
nhận dạng hài cốt từ Chiến tranh Thế giới thứ II. Đối với dự án thẩm định, nếu
có những mộ phần có thông tin về trận đánh, đơn vị quân đội và có thể liên
hệ với thân nhân của những Liệt sĩ này và lấy mẫu ADN, điều đó sẽ giúp ích
rất nhiều cho việc thử nghiệm quy trình mới. Toàn bộ quy trình sau đó có thể
được thẩm định từ đầu đến cuối. Ví dụ, cần có một chuyên gia nhân chủng
học tại thời điểm khai quật để đảm bảo thu được các mẫu đạt chất lượng để
gửi tới phòng thí nghiệm. Điều này sẽ cho phép các phòng thí nghiệm kiểm
chứng được hóa chất, quy trình và ban hành được hướng dẫn phù hợp. AFDIL
và DPAA đã từng gặp trường hợp tương tự, trong đó có 75 người mất tích
trong một đơn vị. Có 60% cơ hội nhận dạng dựa trên đặc điểm hình thái, mẫu
răng và ADN. Kế hoạch chọn một nghĩa trang để phát triển một phương pháp
cùng với ICMP là rất khả thi. (Tiến sĩ Berg (DPAA) cũng đồng ý về khả năng
thành công của việc chọn một nghĩa trang có những tài liệu lưu trữ và mẫu
thân nhân đối chứng).
Về việc chọn một phòng thí nghiệm cụ thể để tiến hành phương pháp mới,
một mô hình tương tự đã thành công ở California với 13 phòng thí nghiệm.
Phương pháp ban đầu được phát triển ở một phòng thí nghiệm sau đó được
phổ biến tới 12 phòng thí nghiệm vệ tinh còn lại trong hệ thống. Mỗi phòng
thí nghiệm có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh phương pháp để phù hợp với điều
kiện cụ thể của mình, tuy nhiên nhìn chung thì một quy trình được sử dụng
chung cho tất cả phòng thí nghiệm. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc tất
cả phòng thí nghiệm đều phải nỗ lực để tối ưu hóa toàn bộ quy trình một
cách riêng rẽ.
Sử dụng các phương tiện truyền thông báo chí để liên hệ với các gia đình
cũng là một cách tiếp cận hiệu quả. Tại Triều Tiên, các đài tiếng nói (radio)
được sử dụng thành công để liên hệ với gia đình của người mất tích. Khi liên
hệ với các gia đình có liên quan đến một trận đánh hoặc đơn vị quân đội cụ
thể, cần thu thập nhiều mẫu từ các gia đình hơn so với số mộ phần được kiểm
tra. Điều này là cần thiết và cũng cho thấy nhu cầu cần có một cơ sở dữ liệu
trung tâm để lưu trữ và chia sẻ thông tin thu thập được. Cuối cùng, tất cả các
phòng thí nghiệm đều nên tham khảo một cơ sở dữ liệu trung tâm. Cũng nên
cân nhắc cách thức phát triển cơ sở dữ liệu đó như thế nào; bao gồm về cơ sở
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hạ tầng, nhân lực, nhân sự chịu trách nhiệm lưu trữ và duy trì cơ sở dữ liệu.
Tại Hoa Kỳ, DPAA có trách nhiệm quy tập và nhận dạng hài cốt. Với vai trò là
phòng thí nghiệm ADN, AFDIL thiết lập và sở hữu cơ sở dữ liệu ADN của riêng
mình cũng như thực hiện việc tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên điều này
còn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể tại mỗi quốc gia.
Phản hồi từ Tiến sĩ Thomas Parsons, ICMP
Cần có một cơ sở dữ liệu trung tâm do hiện nay không có thông tin về các
gia đình có liên quan tới các mộ phần. Các gia đình cần được đăng ký thông
tin về thân nhân mất tích và theo thời gian, cơ sở dữ liệu có thể lớn dần tới
mức hàng chục hàng ngàn người mất tích cùng với thông tin liên hệ. Hệ thống
iDMS liên kết với một Trung tâm Giải đáp trực tuyến (Online Inquiry Center
(OIC)), nơi các gia đình có thể cung cấp thông tin về mẫu đối chứng. Tất cả các
thông tin này được liên kết với cơ sở dữ liệu trung tâm.
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3.1.7. Đại diện Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec Vinmec
Câu hỏi
Chúng tôi mong muốn có thêm thông tin về dữ liệu thu được từ MPSplex trên
những mẫu bị phân hủy nặng. MPSplex nên được kiểm chứng trên những
mẫu tại Việt Nam do những mẫu này của chúng tôi bị phân hủy rất nặng.
Vinmec đã triển khai một dự án nhận dạng hài cốt Liệt sĩ được phê duyệt từ
năm 2017. Chúng tôi đã xây dựng một phòng thí nghiệm pháp y có diện tích
300m2, thực hiện cả phương pháp giải trình tự Sanger và NGS với những hệ
thống liên quan như Illumina MiSeq, NextSeq, HiSeq và NovaSeq. Chúng tôi
cũng có hệ thống Biomek FX để chuẩn bị thư viện. Chúng tôi sẵn lòng chia
sẻ những cơ sở vật chất và thiết bị này cho mục đích kiểm chứng và đào tạo.
Một trong những mục tiêu của dự án tại Vingroup là xây dựng cơ sở dữ liệu
ADN của thân nhân đối chứng. Chúng tôi đã thu thập hơn 700 mẫu thân nhân
đối chứng và sử dụng NGS để giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể của những
cá nhân này. Những dữ liệu này đã được tích hợp vào cơ sở dữ liệu tại Cục
Người có công. VinGroup cũng có Dự án 1.000 Genome (1,000 Vietnamese
Genome Project). Chúng tôi hy vọng rằng những mẫu và dữ liệu này sẽ có
ích trong việc hỗ trợ phát triển một hệ thống MPSplex tại Việt Nam. Tại thời
điểm hiện tại, chúng tôi vẫn thực hiện so sánh 1:1 và không hiệu quả. Chúng
tôi có nên bắt đầu xây dựng một cơ sở dữ liệu thân nhân đối chứng sử dụng
hệ thống MPS và SNP không?
Phản hồi từ Tiến sĩ Thomas Parsons, ICMP
Mục tiêu chính của MPSplex là để xử lý những mẫu bị phân hủy nặng. Nhiều
thí nghiệm đã được tiến hành trên MPSplex với những mẫu có hàm lượng
ADN thấp. Chi tiết của các thí nghiệm này và thông số kỹ thuật của MPSplex
được chia sẻ trong một webinar (đường dẫn trong phần phụ lục). Kết quả
thu được rất khả quan, những mẫu có nồng độ ADN thấp thậm chí thấp đến
mức 100pg MPSplex vẫn có thể thu được toàn bộ hồ sơ. Dưới ngưỡng này,
bắt đầu xuất hiện hiện tượng drop-out và dưới 60pg hệ thống trở nên không
hiệu quả. Cần có dải đại diện của các mẫu từ Việt Nam và xác định hiệu quả
của toàn bộ hệ thống, từ bước tách chiết ADN tới tất cả các quy trình của
MPSplex. Những vị trí mà ICMP lựa chọn có thể áp dụng cho quần thể người
Việt nhưng những dữ liệu từ dự án 1.000 hệ gencó thể sẽ rất hữu ích để tính
toán tần suất alen đặc trưng cho quần thể.
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Về việc phát triển hệ thống MPSplex, ICMP đang trong quá trình tự động hóa
bước chuẩn bị thư viện và tích hợp với thiết bị Illumina MiSeq, thiết bị này
cho thấy hiệu quả cao hơn so với hệ thống của Qiagen. Nền tảng robot mà
ICMP dự định sử dụng được Hamilton cung cấp. Có thể tích hợp MPSplex với
hệ thống robot Biomek.
Đúng là so sánh 1:1 sẽ không hiệu quả với số lượng lớn người mất tích.
iDMS phù hợp với việc tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu quy mô lớn của hệ thống
MPSplex. Chúng tôi khuyến nghị nên thu thập hồ sơ lưu trữ của tất cả người
mất tích và tất cả mẫu thân nhân đối chứng.
Phản hồi từ Tiến sĩ Timothy McMahon, AFDIL
SNP nhân thể hiện hiệu quả cao trong vòng 3 thế hệ. Qua mỗi thế hệ, lượng
ADN được chia sẻ giảm dần. Tốt nhất nên có nhiều hơn một mẫu cho họ hàng
xa như anh chị em họ thế hệ thứ nhất. Bằng cách thiết lập cơ sở dữ liệu thông
qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nơi người dân có thể đăng ký
thông tin cho bản thân, có thể nhận dạng mẫu thân nhân đối chứng gần nhất
và sau đó có thể thu thập thêm mẫu thân nhân đối chứng nếu cần thiết. Luôn
luôn nên có nhiều hơn một mẫu trong trường hợp họ hàng xa. Tại Mỹ, có
những trường hợp mà họ hàng không có liên hệ di truyền nào với người mất
tích do họ là trường hợp được nhận nuôi. Có nhiều hơn một mẫu sẽ giúp giải
quyết những trường hợp như vậy.
Đối với mẫu đối chứng theo dòng mẹ được thu thập để giải trình tự ADN ty
thể, rất nhiều mẫu như vậy có thể được tận dụng cho hệ thống mới của ICMP.
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3.2. Tóm tắt buổi hỏi đáp
Phiên buổi chiều là một diễn đàn hỏi đáp và thảo luận. Từ những trao đổi sôi nổi
giữa các cơ quan, tổ chức, có thể nhận thấy một số nhóm chủ đề và kết luận nổi
bật như được tóm tắt dưới đây.
Mẫu phân hủy nặng và nhu cầu tối ưu hóa quá trình tách chiết ADN. Điều kiện
môi trường tại Việt Nam là một yếu tố không nhỏ góp phần vào quá trình phân
hủy ADN. Phân tích STR nhân yêu cầu đoạn ADN đủ dài và do vậy thường không
thành công. Để có thể phân tích ADN thành công, cần nghiên cứu phương pháp
tách chiết ADN tối ưu và áp dụng đồng nhất tại các phòng thí nghiệm tại Việt
Nam, dựa trên tham khảo những quy trình gần đây liên quan tới ADN di cốt
người cổ giúp phục hồi những đoạn ADN ngắn, phù hợp cho phân tích SNP hoặc
ADN ty thể. Với sự hỗ trợ từ USAID, ICMP đề xuất phát triển những quy trình tự
động trong phòng thí nghiệm có liên quan tới ADN di cốt người cổ và đề xuất hợp
tác cùng các phòng thí nghiệm Việt Nam trong việc đánh giá những mẫu đại diện
từ Việt Nam, và kiểm định hệ thống tách chiết ADN tại các phòng thí nghiệm Việt
Nam. Song hành với sáng kiến này là tầm quan trọng của các phương pháp lấy
mẫu ADN tối ưu từ hài cốt, dựa trên đánh giá của các chuyên gia.
ADN ty thể. Vì phân tích STR nhân thường không thành công, ADN ty thể hiện
là hướng tập trung chính của phân tích ADN tại Việt Nam. Tuy nhiên, do phần
lớn các trường hợp tại Việt Nam thiếu những thông tin không liên quan tới ADN,
ADN ty thể chỉ đóng vai trò rất hạn chế trong việc nhận dạng trên quy mô lớn.
ADN ty thể có khả năng trùng hợp ngẫu nhiên cao trong quần thể và do vậy chỉ
nên được sử dụng để hỗ trợ việc nhận dạng trong bối cảnh kết hợp với những
thông tin nhận dạng đặc thù khác. Ý nghĩa về mặt bằng chứng của một trường
hợp “trùng khớp” về ADN ty thể cần được đánh giá trong khuôn khổ khoa học,
trong đó có tham khảo tần suất của một kiểu ADN ty thể trong một cơ sở dữ liệu
quần thể đối chứng. Do vậy, cần thiết lập một cơ sở dữ liệu ADN ty thể trong
quần thể người Việt Nam. Nhằm mục đích này, hướng tiếp cận hiện đại về giải
trình tự dựa trên MPS là một giải pháp tối ưu, giúp gia tăng sức mạnh nhận dạng
bằng cách giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể. Tỷ lệ thành công thấp của phân
tích ADN ty thể trên nhiều mẫu tại Việt Nam cũng đưa ra gợi ý rằng nên sử dụng
những sản phẩm khuếch đại (amplicon) với kích thước nhỏ hơn. Bên cạnh đó,
hướng tiếp cận “bắt giữ” ADN ty thể dựa trên MPS được trình bày bởi AFDIL giúp
mang lại hiệu quả cao hơn đáng kể trên những mẫu bị phân hủy nặng.
SNP nhân. Nhận thấy điểm yếu của ADN ty thể trong việc đưa ra kết luận về nhận
dạng, cũng như thất bại thường gặp của phân tích STR nhân, nhiều phương pháp
mới về phân tích SNP nhân đã đưa ra giải pháp thay thế hiệu quả, và nên được
tiếp tục thẩm định để có thể áp dụng tại Việt Nam. ICMP đã phát triển phương
pháp SNP “MPSplex” trên mục tiêu là SNP 3 alen được lựa chọn cẩn trọng, giúp
tăng đáng kể sức mạnh nhận dạng huyết thống trong tất cả các quần thể trên
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toàn cầu, kể cả tại Việt Nam. Phương pháp này cho phép đưa ra kết luận về nhận
dạng thậm chí chỉ dựa trên những người họ hàng xa nhất. Ngoài ra, vì MPSplex
chỉ cần đoạn ADN nhỏ, hệ thống này hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều lần so
với việc chỉ phân tích STR trên những mẫu ADN bị phân hủy nặng. Với nguồn hỗ
trợ tài chính từ USAID, ICMP hiện đang tích hợp MPSplex vào hệ thống tự động
trong phòng thí nghiệm nhằm giảm chi phí và gia tăng hiệu năng, và đề xuất thử
nghiệm hệ thống này trên những mẫu từ Việt Nam, trên cơ sở phối hợp cùng
các cơ quan tại Việt Nam. Mục tiêu của hợp tác này là nhằm thiết lập hệ thống
MPSplex tại các phòng thí nghiệm Việt Nam, cùng với hệ thống thông tin từ phân
tích dữ liệu, tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu và phần mềm khớp nối AND dựa trên
thống kê.
Cơ sở dữ liệu trung tâm. Nhu cầu cấp thiết về một cơ sở dữ liệu trung tâm được
nhấn mạnh trong bài trình bày từ Bộ Quốc phòng trong phiên buổi sáng của hội
thảo. Một dự án trên quy mô lớn như tại Việt Nam sẽ mất nhiều năm để phát
triển và ứng dụng, và những kinh nghiệm toàn cầu cho thấy rằng việc thiết lập
một cơ sở dữ liệu trung tâm, tập trung giúp lưu trữ dữ liệu pháp y và khớp nối
ADN là chìa khóa quan trọng nhất đưa đến thành công. Cơ sở dữ liệu cần cho
phép tìm kiếm ADN của tất cả hồ sơ ADN từ gia đình người mất tích, vốn sẽ ngày
càng lớn dần lên cùng với sự phát triển của dự án. Trong trường hợp của Việt
Nam, một cơ sở dữ liệu trung tâm về thân nhân có thể chứa tới hàng chục ngàn
thậm chí hàng trăm ngàn hồ sơ và hồ sơ ADN sẽ cần được sử dụng để so sánh với
ADN hài cốt, bất kể phòng thí nghiệm ADN nào đã phân tích và giám định ra hồ
sơ đó. ICMP đã phát triển một Hệ thống quản lý dữ liệu nhận dạng (iDMS) chứa
rất nhiều dữ liệu pháp y, bao gồm kết quả so sánh đối khớp ADN và dữ liệu thống
kê. Với sự hỗ trợ từ USAID, ICMP có thể chia sẻ hệ thống này với các cơ quan Việt
Nam chịu trách nhiệm về quản lý cơ sở dữ liệu và hỗ trợ nâng cao năng lực để
quản lý cơ sở dữ liệu.
Dự án thí điểm. Có rất nhiều ý kiến ủng hộ mạnh mẽ cho ý tưởng triển khai
một dự án thí điểm về nhận dạng trên một nghĩa trang được lựa chọn, để thử
nghiệm và nhận dạng những hướng tiếp cận hiệu quả. Để nỗ lực này thành công
hơn những nỗ lực trước đó về nhận dạng hài cốt từ các nghĩa trang, nhiều yếu
tố cấu thành cần được lên kế hoạch chu đáo. Kế hoạch này cũng sẽ cần sự tham
gia của nhiều cơ quan khác nhau, và nên được tiến hành trên một hệ thống di
truyền được xác định rõ ràng và quá trình lập kế hoạch chi tiết xuyên suốt những
yếu tố sau đây: thông tin liên quan đến bối cảnh về việc liệu người mất tích nào
có thể được chôn cất ở nghĩa trang đó, thông tin tiếp cận thân nhân và thu mẫu
đối chứng, đánh giá của chuyên gia và lựa chọn mẫu ADN, phân tích ADN với các
phương pháp tách chiết và giải trình tự tối ưu, thiết lập cơ sở dữ liệu trung tâm
về khớp nối ADN, đánh giá thống kê về dữ liệu ADN ty thể và ADN nhân, và quy
trình chuẩn để đưa ra kết luận nhận dạng và hoàn trả mẫu hài cốt cho gia đình.
Tất cả những yếu tố này nên được giải quyết thông qua một chuỗi các hội thảo
với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan.

84

HỘI THẢO KHOA HỌC

VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH ADN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÌM KIẾM HÀI CỐT TRONG CHIẾN TRANH

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
4.1. Kết luận từ hội thảo
• Cả 2 phía đều dành nhiều sự quan tâm và có nhìn nhận lạc quan rằng có
nhiều kỹ thuật và công nghệ mới có thể ứng dụng được. Tất cả mọi người đều
mong muốn học hỏi thêm, và nên có thêm nhiều cuộc gặp gỡ, hội thảo như
vậy (có thể kéo dài nhiều hơn một ngày).
• Nên có thêm nhiều thảo luận về việc thiết lập một phòng thí nghiệm trung
tâm tại Việt Nam, nơi các công nghệ mới có thể được phát triển và ứng dụng
một cách chiến lược.
• Đã có rất nhiều hiểu biết lẫn nhau về các phương pháp và quy trình mới có
thể được phát triển với sự cộng tác từ AFDIL và ICMP.
• Các bên liên quan sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ và tổ chức tư nhân
với một tầm nhìn hướng đến việc thiết lập một cơ sở dữ liệu trung tâm và một
trung tâm công nghệ cao cho mục đích nhận dạng hài cốt.
• Có một sự hỗ trợ lớn dành cho ý tưởng thiết lập một dự án thí điểm khi có
thể đồng thuận về mẫu phù hợp.
• Một dự án thí điểm về nhận dạng hài cốt, bên cạnh những nỗ lực về tối ưu
hóa các kỹ thuật ADN, nên được định hình và tiến hành trên những nghĩa trang
có nhiều thông tin liên quan nhất và có nhiều mẫu thân nhân đối chứng nhất.
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4.2. Khuyến nghị
Trên cơ sở cân nhắc những bài trình bày và nội dung thảo luận, những điểm
sau đây có thể coi là những khuyến nghị chung nhất từ hội thảo:
• Những thách thức trong giám định ADN người mất tích tại Việt Nam cho thấy
sự cần thiết phải cải tiến quy trình tách chiết ADN, thực hiện MPS, và áp dụng
những hệ thống di truyền mạnh mẽ hơn dựa trên SNP nhân.
• Một quy trình nhận dạng hiệu quả hơn tại Việt Nam cần một hướng tiếp cận
tập trung hơn, và tăng cường sự phối hợp mạnh mẽ hơn nữa giữa các cơ quan,
tổ chức liên quan để thiết lập những quy trình tối ưu và có thể áp dụng đồng
nhất tại các phòng thí nghiệm.
• Nên tìm kiếm những thông tin tiềm năng liên quan tới mặt trận hoặc nghĩa
trang quy tập có thể giúp nhận dạng hài cốt trong chiến tranh, và phân tích
những thông tin đó để giúp ích cho việc thu thập mẫu thân nhân đối chứng
giúp giám định ADN, đồng thời phục vụ cho mục đích triển khai dự án thí điểm
như trình bày ở trên.
• Cần có một cơ sở dữ liệu trung tâm để cho phép việc đăng ký thông tin người
mất tích và gia đình, giúp so sánh đối khớp ADN sau này.
• Các cơ quan, tổ chức liên quan tại Việt Nam nên lập kế hoạch kỹ lưỡng cho
một dự án thí điểm tại một nghĩa trang cụ thể, nhằm mục đích tiến hành và
phát triển một hệ thống nhận dạng hiệu quả.
• Nên có thêm nhiều thảo luận bàn tròn giữa các cơ quan, tổ chức liên quan
để hỗ trợ phát triển quá trình này, với sự tham gia và đồng hành của chuyên
gia quốc tế.
• Với mức độ phức tạp của những vấn đề kỹ thuật liên quan đến giám định
ADN tại Việt Nam, và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam với dự án có
quy mô rất lớn này, đã khiến nỗ lực này trở thành một trong những dự án tìm
kiếm người mất tích tham vọng nhất nhưng cũng thách thức nhất trên thế giới.
Theo đó, các cơ quan, tổ chức liên quan tại Việt Nam nên phối hợp chặt chẽ
với các tổ chức và chuyên gia khoa học pháp y trên toàn cầu, vừa là để những
nỗ lực của mình được ghi nhận, vừa là để đảm bảo rằng những phương pháp
tối tân và tiêu chuẩn quốc tế có thể được áp dụng tại Việt Nam. Các cơ quan,
tổ chức tại Việt Nam nên đồng hành cùng các đối tác như ICMP, DPAA, AFDIL
v.v để đẩy mạnh xu hướng hợp tác này, cũng như nhận được hỗ trợ liên quan
đến đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực.
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5. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO VÀ HÌNH ẢNH TIN TỨC HỘI THẢO
TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
5.1. Tin tức hội thảo

Ông Lê Chí Dũng, Giám Đốc VNOSMP phát biểu tại Hội Thảo

FMs Ann Marie Jastishock, Giám Đốc USAID Việt Nam phát biểu
tại Hội Thảo
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5.2. Hình ảnh tin tức Hội Thảo trên các phương tiện truyền thông
1.
http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Thao-luan-phuong-phapgiam-dinh-ADN-de-tim-kiem-hai-cot-liet-si/426860.vgp

2. https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-thao-khoa-hoc-ve-phuong-phapgiam-dinh-adn-phuc-vu-cong-tac-tim-kiem-hai-cot-trong-chien-tranh-655116
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3. https://vovworld.vn/vi-VN/xa-hoi-doi-song/hoi-thao-khoa-hoc-ve-phuongphap-giam-dinh-adn-phuc-vu-cong-tac-tim-kiem-hai-cot-trong-chientranh-966201.vov

4. https://baotintuc.vn/thoi-su/thao-luan-phuong-phap-giam-dinh-adn-detim-kiem-hai-cot-trong-chien-tranh-20210325183026912.htm
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5.
http://tuyengiao.vn/thoi-su/hoi-thao-khoa-hoc-ve-phuong-phap-giamdinh-adn-phuc-vu-cong-tac-tim-kiem-hai-cot-trong-chien-tranh-132617

6. https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hoi-thao-khoa-hocviet-nam-hoa-ky-ve-giam-dinh-adn-phuc-vu-cong-tac-tim-kiem-hai-cot-trongchien-tranh-5355488.html
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Massively parallel sequencing

In a directed search of 1000 Genomes Phase III variation data, 271,934 tri-allelic single nucleotide polymorphisms (SNPs) were identiﬁed amongst the genotypes of 2,504 individuals from 26 populations. The majority of tri-allelic SNPs have three nucleotide substitution-based alleles at the same position, while a much
smaller proportion, which we did not compile, have a nucleotide insertion/deletion plus substitution alleles.
SNPs with three alleles have higher discrimination power than binary loci but keep the same characteristic of
optimum ampliﬁcation of the fragmented DNA found in highly degraded forensic samples. Although most of the
tri-allelic SNPs identiﬁed had one or two alleles at low frequencies, often single observations, we present a full
compilation of the genome positions, rs-numbers and genotypes of all tri-allelic SNPs detected by the 1000
Genomes project from the more detailed analyses it applied to Phase III sequence data. A total of 8,705 tri-allelic
SNPs had overall heterozygosities (averaged across all 1000 Genomes populations) higher than the binary SNP
maximum value of 0.5. Of these, 1,637 displayed the highest average heterozygosity values of 0.6-0.666. The
most informative tri-allelic SNPs we identiﬁed were used to construct a large-scale human identiﬁcation panel
for massively parallel sequencing, designed for the identiﬁcation of missing persons. The large-scale MPS
identiﬁcation panel comprised: 1,241 autosomal tri-allelic SNPs and 29 X tri-allelic SNPs (plus 46 microhaplotypes adapted for genotyping from reduced length sequences). Allele frequency estimates are detailed for
African, European, South Asian and East Asian population groups plus the Peruvian population sampled by 1000
Genomes for the 1,270 tri-allelic SNPs of the ﬁnal MPS panel. We describe the selection criteria, kinship simulation experiments and genomic analyses used to select the tri-allelic SNP components of the panel.
Approximately 5 % of the tri-allelic SNPs selected for the large-scale MPS identiﬁcation panel gave three-genotype patterns in single individual samples or discordant genotypes for genomic control DNAs. A likely explanation for some of these unreliably genotyped loci is that they map to multiple sites in the genome - highlighting the need for caution and detailed scrutiny of multiple-allele variant data when designing future forensic
SNP panels, as such patterns can arise from common structural variation in the genome, such as segmental
duplications.

1. Introduction
The primary aim of the 1000 Genomes Project was to construct a
comprehensive catalog of human variation using fully evolved highthroughput sequencing technologies [1]. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are by far the most common variant type in the

⁎

human genome, amounting to more than 96 % of polymorphic variation. Amongst the 88 million variants recorded by the project’s ﬁnal
data release, SNPs comprised 84.7 million variants with minor allele
frequencies > 1 % [2]. The 1000 Genomes project reported the compiled variant catalogs in two stages named Phase I [3] and Phase III [2];
producing an initial genome variation map in Phase I based on 1,092
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individuals (from 14 worldwide populations), which then progressed to
the more extensive Phase III variant map from the sequencing of 2,504
individuals (26 populations). We originally developed a simple search
interface for the Phase I data called ENGINES [4] accepting multiple
SNP queries (using rs-number lists), or searches for all the Phase I SNPs
identiﬁed within a user-deﬁned chromosome segment or gene. When
ENGINES is queried with SNPs known to have three nucleotide alleles,
commonly termed tri-allelic SNPs [5–12], such as the well-established
forensic markers rs4540055 and rs5030240 [5–9], the Phase I allelic
data returned is binary with just two alleles shown. We interpreted this
variant data to indicate that the sequence analysis used to identify the
1000 genomes Phase I variants took a cautious approach when ﬁnding
atypical patterns of nucleotide variation and reserved description of
such loci for more detailed re-sequencing. Consequently, when the
Phase III catalog was released, tri-allelic SNPs had been re-instated at
all previously identiﬁed sites, such as rs4540055. These SNP’s polymorphisms had now been fully characterized and matched their known
patterns of variation in the main population groups. Multiple allele
SNPs (i.e. including tetra-allelic SNPs [11], as well as tri-allelic SNPs
described here) now made up a signiﬁcant proportion of the total
variation observed - with approximately 0.32 % of all listed SNPs
showing three alleles in Phase III. Although this is a higher proportion
than might be expected given two separate substitutions must become
ﬁxed in a population to establish such polymorphisms, there is growing
evidence that the substitutions in tri-allelic SNPs are not independent
events and the mutations that create these SNPs occur at a higher frequency than predicted from the distribution of binary SNPs in the
human genome [13,14].
The six genotypes possible in tri-allelic SNPs clearly raises the
overall level of polymorphism per marker compared to binary SNPs,
making tri-allelic variants compelling markers for forensic use, since a
multiplex of such SNPs achieves higher discrimination power, but can
still be based on short ampliﬁed fragment sizes not possible with most
mainstream STRs. This study compiled all the detected tri-allelic SNPs
in the 1000 Genomes Phase III catalog and identiﬁed the most informative of them. A massively parallel sequencing (MPS) test was
designed which combined the most polymorphic tri-allelic SNPs to
make a single large-scale MPS multiplex for the identiﬁcation of missing
persons (herein, the MPS Panel). As so many highly polymorphic triallelic SNPs were listed by 1000 Genomes, it was viable to carefully
adjust the chromosomal distribution of the loci to minimize linkage in
closely clustering markers – that could potentially interfere with
probability calculations assuming marker independence in related individuals [15]. Although an extensive list of candidate identiﬁcation
markers allows the selection of a p-arm and q-arm location per chromosome, as previously made with forensic ID-SNP panels [16], we
sought to develop a multiplex for MPS on a much larger scale than ∼50
component loci. Simulations based on 1000 Genomes allele frequency
estimates were used to gauge the informativeness of the ﬁnal MPS
multiplex design when applied to the most diﬃcult kinship testing

scenarios of pairwise comparisons of distant relationships in a deﬁcient
pedigree. This paper reports the genomic data of all tri-allelic SNPs now
listed by 1000 Genomes; the population variation in the most polymorphic of these SNPs selected for the MPS Panel; details of apparent
tri-allelic SNPs that were removed from the ﬁnal panel due to atypical
patterns of allelic variation; and the performance of the SNP set’s
genotype data in simulated kinship testing scenarios typically encountered in the identiﬁcation of missing persons. The development,
optimization and operational application of this large-scale MPS multiplex for the identiﬁcation of missing persons, as well as the adaptation
of a sub-set of microhaplotypes and addition of a small set of binary
SNPs in the same panel, are the subject of a separate publication.
2. Materials and methods
2.1. Directed searches of the 1000 Genomes Phase III variant database to
discover tri-allelic SNPs
1000 Genomes Phase III variant data were downloaded from the
project’s FTP site [17] and SNP sites tagged as "MULTI_ALLELIC” were
extracted with a combination of bcftools, sed and grep scripting. The
1000 Genomes VCF data for multiple allele SNPs comprises the reference allele (i.e. RefSeq) with label “0”, and alternative alleles listed
alphabetically are assigned “1” and “2”; plus “3” when all four nucleotide substitution alleles are observed. The VCF header line for each
variant combines the populations of ﬁve continental regions into groups
with averaged allele frequency estimates (AMR: admixed Americans;
AFR: Africans; EUR: Europeans; SAS: South Asians; EAS: East Asians).
This frequency data was used to gauge the level of polymorphism in
each population group by simple heterozygosity value estimation. Because of high levels of admixture in American continent population
samples, only the Peruvians from Lima, Peru (PEL) data was used to
assess Native American variation in the SNPs selected for the MPS Panel
(see the predominantly red AME population structure of PEL in Fig. 2a
of [2]). Note that since the 1000 Genomes project closed, ongoing
human variant data curation has been made by IGSR, the International
Genomes Sample Resource [18] and this organisation also compiles
data from TOPmed (Trans-Omics for Precision Medicine, 9,000 genomes [19]) and gnomAD (Genome Aggregation Database, 4,368 genomes [20]). Although TOPmed and gnomAD only report allele frequencies, they beneﬁt from larger sample sizes than 1000 Genomes and
therefore greater sensitivity to detect very low frequency “2 and 3 alternative alleles”. In this study, all tetra-allelic sites detected were listed
alongside tri-allelic SNPs but excluded from analyses, as they had been
the subject of a separate detailed compilation to identify informative
forensic markers with four alleles [11].
There is not always a direct relationship between the binary SNP
allele data in Phase I and the characteristics listed for the same loci in
Phase III when they are identiﬁed to be multi-allelic. Table 1 lists
genomic details of the six tri-allelic SNPs adopted in an MPS forensic

Table 1
Genomic details of six well established tri-allelic SNPs and the contrasting allele frequency estimates from 1000 Genomes Phase I and Phase III (for population CEU:
CEPH Europeans from Utah). Allele frequency estimates from gnomAD (Genome Aggregation Database) are for non-Finnish Europeans (NFE). Chr. chromosome; Ref.
reference (i.e. RefSeq); Alt. alternative.
Locus details

1000 Genomes Phase I

1000 Genomes Phase III

gnomAD

SNP ID

Chr.

GRCh37
position

Gene

Ref.

Alt.

Ancestral

Ref.

Alt-1

Ref.

Alt-1

Alt-2

Ancestral

Ref.

rs17287498

10

54530788

MBL2

C

A

A

0.77

0.23

C

A

T

A

rs2069945
rs2184030
rs433342
rs4540055
rs5030240

20
1
8
4
11

33761837
206667441
17747876
38803255
32424389

PROCR
–
FGL1
TLR1
WT1

C
G
A
A
C

G
A
G
C
A

C
C
A
A
–

0.517
0.46
0.259
0.989
0.948

0.483
0.54
0.741
0.011
0.052

C
G
A
A
C

A
A
C
C
A

G
C
G
T
G

C
C
A
T
A

(no data listed in 1000
genomes)
0.48
0.101
0.419
0.465
0.515
0.02
0.232
0.04
0.727
0.793
0.01
0.197
0.712
0.056
0.232

2

Alt-1

Alt-2

Ref.

Alt-1

Alt-2

0.5661

0.2055

0.2284

0.4348
0.52611
0.259
0.7761
0.6987

0.1006
0.4596
0.028
0.0256
0.0927

0.4646
0.0143
0.713
0.1983
0.2086
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ancestry analysis panel [9], which illustrates some of the Phase I vs
Phase III disparities that can arise when comparing both variant catalogs. First, the alternative allele identiﬁed in Phase I is not necessarily
very frequent; alleles rs4540055-C and rs5030240-A are less frequent
than the rs4540055-T and rs5030240-G alt-2 alleles discovered later in
Phase III. Second, alphabetic sorting of 2 or 3 alternative alleles often
leads to re-assignment of the VCF allele numbers, as occurs for
rs2069945-G and rs433342-G. Lastly, the identiﬁcation of the ancestral
nucleotide can also be aﬀected by the discovery of multiple alleles at a
SNP site, as shown by the shift in rs4540055 from an A to a T ancestral
allele.
Table 1 also shows that rs17287498 has no Phase III variant data,
with just gnomAD allele frequencies listed by 1000 Genomes. Therefore, this study’s reliance on Phase III data sources led to an extensive
but slightly incomplete catalog of human multi-allelic SNPs. We also
queried the gnomAD v2.1.1 genome and v2.1.1 exome databases using
in-house scripts (available on request), although no formal comparisons
were made in this study between both databases to assess the degree of
allele frequency concordance of the multi-allelic SNPs identiﬁed in
1000 Genomes. Finally, for the subset of SNPs selected for the MPS
Panel, population variation beyond the main 1000 Genomes continental population groups listed above, was compiled from Simons
Foundation Genome Diversity Project (SGDP) sequence analysis of 263
individual genomes [21], from which we took 44 Native American and
21 Oceanian samples. Although limited in size, these SGDP samples
enabled an initial assessment of any collective population divergence
present in the component SNPs of the MPS Panel.

were estimated using the HapMap recombination map, applying the
system outlined by Phillips et al. [22]. Therefore, in regions with low
recombination rates such as around the centromere, physical distance
between selected tri-allelic SNPs was often much longer than average,
although the cM value between sites did not fall below one (with only 7
exceptions of less than 1 cM spacing for a set of SNPs on the X chromosome).
2.3. Sequence quality checks of MPS Panel candidate SNPs
Brief preliminary sequence quality screening was applied to candidate tri-allelic SNPs for the MPS Panel, which consisted of: (i) a brief
visual inspection of the sequence with the Ensembl and Santa Cruz
genome browsers [23,24] to discard candidates showing sequence
characteristics that could hinder alignment, including long poly-tracts,
repetitive regions, Indels and structural variants close to the target SNP
site; and (ii) sequences aligning to multiple genomic positions in nucleotide BLAST [25] to avoid duplicated regions. Although a small
proportion of SNPs were removed and replaced with slightly less informative but closely sited alternatives having better ﬂanking sequence,
the bulk of the candidate SNPs were submitted for MPS assay design by
QIAGEN, who applied their QIAseq primer design pipelines to assemble
the ﬁnal large-scale PCR multiplex.
2.4. Kinship testing simulations
Simulations were run to assess the statistical power of tri-allelic SNP
sets for analyzing complex kinship testing scenarios. Pairwise relationship tests were made, which compared two individuals in the
absence of a pedigree (i.e. with no other family members for reference)
and included full siblings; half siblings; ﬁrst cousins; and second cousins. The simulation model implemented in FamLink [26] was applied
to obtain distributions of likelihood ratios (LRs) for each kinship hypothesis (H1) vs the values for the unrelated hypothesis (H2), per panel.
Fixed allele frequencies were used to generate artiﬁcial SNP sets and
European allele frequency estimates from 1000 Genomes were used to
simulate genotype data for the set of 1,377 autosomal SNPs selected to
go into the ﬁnal MPS identiﬁcation panel. These allele frequencies
dictated the simulated genotypes in 5,000 cases to generate an LR each
time, calculated as: LR = Pr(DNA|H1)/Pr(DNA|H2), where Pr is the
probability of the genotype combinations given H1 (for each of the four
relationships explored), compared to the probability given H2. For the
analysis of the kinship informativeness of the MPS Panel, the cM estimates, as described in Section 2.2. were applied using the ILIR linkage
adjustments in FamLink, as previously outlined [15,26]. LR distributions were estimated using the density plot function in the ggplot2 library [27] in R (www.r-project.org). Exceedance probabilities (i.e. the
probability to obtain an LR larger than a given threshold) were

2.2. Selection of tri-allelic SNPs for the MPS Panel and rules used to
minimize linkage between SNPs
All human tri-allelic SNPs identiﬁed were ranked by overall heterozygosity (i.e. based on the average 1000 Genomes allele frequencies
of 2,504 samples given in the VCF header) in lists per chromosome. All
loci with overall heterozygosity values greater than 0.5 were brought
together into a single candidate set of 3,426 autosomal SNPs and 264 XChromosome SNPs. Candidate SNPs tended to have similar average
heterozygosities between diﬀerent population groups, but SNPs with
strong contrasts in allele frequency distributions between population
groups were discarded despite often having high average heterozygosity levels. For example, Fig. 1 shows the allele distributions in
rs1695865, which has an average heterozygosity of 0.5124, but is a SNP
better suited to ancestry inference; with strong contrasts in allele frequency between Europeans vs Africans and East Asians.
Loci were selected from positions on each chromosome that occupied a 1–5 megabase (Mb) segment and were a minimum 1 centimorgan
(cM) map distance to the next SNP site, running from the 5′-most position to the following position in the 3′ direction. All cM map distances

Fig. 1. The tri-allelic SNP rs1695865 has an overall heterozygosity of 0.5124, which is higher than the binary SNP maximum value of 0.5. Although listed as a
potential candidate for the MPS Panel, it has a highly imbalanced allele frequency distribution and a much lower than average European heterozygosity, so was not
considered further. However, the rs1695865 allele frequencies in ﬁve 1000 Genomes population groups reveal it would be an informative forensic ancestry marker.
3
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estimated using the method described by Kruijver [28].

2.5. Evaluation of the ancestry inference capabilities of MPS Panel SNPs
Although the tri-allelic SNPs incorporated into the MPS Panel were
selected to have low levels of allelic divergence between the 1000
genomes population groups, larger than average-scale panels of SNPs
potentially oﬀer population diﬀerentiation power equivalent to much
smaller panels of carefully chosen ancestry informative SNPs (AIMs).
We assessed the ability of the autosomal SNPs of the MPS Panel to assign ancestry to six continentally-deﬁned population groups using 1000
Genomes allele frequency data for: AFR; EUR; SAS; EAS; plus a combination of Native American samples from SGDP and twenty 1000
Genomes Peruvians (PEL Peruvians from Lima) that lacked nonAmerican co-ancestry (see Section 2.1); plus a total of 21 Oceanian
samples from SGDP.
Population analyses to identify genetic clusters used STRUCTURE
v.2.3.4 [29] consisting of three iterations of 100,000 burnin steps and
100,000 MCMC steps, correlated allele frequencies under the Admixture model at K = 6. Cluster membership proportion plots were
constructed with CLUMPAK v.1.1 [30]. MDS analysis and construction
of Neighbor-joining trees was implemented using R software v.3.5.0
[31] over an allele-distance matrix computed using the R package pegas
[32].

2.4.1. Simulations with artiﬁcial SNP sets to assess the impact of diﬀerent
allele frequency distributions
As a large proportion of the tri-allelic SNPs we compiled had a low
frequency allele-3, we decided to explore the informativeness of a set of
such SNPs compared to “perfect” tri-allelic SNPs that consist of three
equally frequent alleles. While a balanced allele distribution appears to
be the most informative type of polymorphism for kinship analyses,
when a very large panel can be used, potentially as much power could
be gained from having a small number of SNPs disproportionately
contributing to the relationship likelihood when the rarest allele is the
one shared between putative related individuals. To test this hypothesis, we constructed a 300-SNP artiﬁcial dataset with perfect distributions of 0.33-0.33-0.34 and another with rare allele-3 distributions of
0.5-0.45-0.05 and ran simpliﬁed simulations for half sibling and parentchild pair tests.
2.4.2. Simulations with allele frequency data of tri-allelic SNPs selected for
the MPS Panel
For the kinship testing simulations of the MPS Panel tri-allelic SNPs,
European allele frequency estimates for the original candidate pool of
autosomal loci were used, i.e. the 1,377 ‘cM parsed’ autosomal SNPs
listed in Table 2, column 9; not the 1,241 autosomal loci that gave
problem-free genotypes during MPS Panel development, and excluding
the 34 X SNPs selected as candidates. Evaluations of the power of such a
panel to enhance kinship tests were made by a direct comparison with
an artiﬁcial dataset consisting of the same number of perfect binary
SNPs (0.5:0.5 allele frequencies).

3. Results and discussion
3.1. Genome-wide compilation of tri-allelic SNPs from 1000 Genomes data
In the Phase III variant data of 1000 Genomes, 271,934 SNPs have
three alleles at varied frequencies (down to the lowest value of 0.0002
for single observations). Table 2 outlines the numbers found on each

Table 2
Left hand columns: total multiple-allele, tri-allelic and tetra-allelic SNPs collected per chromosome from 1000 Genomes Phase III variant data; numbers of tri-allelic
SNPs with overall (i.e. 1000 Genomes-wide) Heterozygosity above the binary maximum value of 0.5, between 0.5–0.6, and greater than 0.6. Right hand columns:
large scale MPS multiplex candidate SNPs with average Heterozygosity (Av. Het. combined average African-European-East Asian values) above 0.5 taken from most
informative SNPs (col. 5); reduced by parsing to ensure evenly distributed cM spacing; 141 SNPs in columns 10–13 discarded from the multiplex due to low coverage,
high levels of non-speciﬁc reads, discordant genotype calls or other MPS issues such as alignment problems; to produce the ﬁnal optimum, balanced MPS multiplex of
1,270 tri-allelic SNPs. Chr. Chromosome; Het. Heterozygosity; cM centimorgan; QC quality control.
1000 Genomes Phase III variant compilations

Large-scale MPS multiplex construction

Chr.

Total
multipleallele SNPs

Total triallelic
SNPs

Total
tetraallelic
SNPs

Tri-allelic
SNPs with
overall
Het. > 0.5

Tri-allelic
SNPs
with
overall
Het.
0.5–0.6

Tri-allelic
SNPs with
overall
Het. > 0.6

Candidate
pool with 3group Av.
Het. > 0.5

Parsed for
balanced
cM spacing

Very low
sequence
coverage

Three
alleles per
individual

Discordant
control DNA
genotypes

Other
MPS
QC
issues

Final
MPS
Panel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
X
Sum:

18,883
21,412
17,849
18,273
16,756
15,942
14,719
16,369
11,893
12,770
13,397
11,541
8,665
8,479
7,723
10,552
7,197
7,000
6,258
5,585
3,892
4,062
14,349
273,566

18,756
21,261
17,758
18,180
16,686
15,847
14,635
16,284
11,821
12,705
13,319
11,469
8,627
8,421
7,673
10,482
7,145
6,944
6,216
5,545
3,869
4,024
14,267
271,934

127
151
91
93
70
95
84
85
72
65
78
72
38
58
50
70
52
56
42
40
23
38
82
1,632

631
651
588
610
560
598
481
558
404
462
406
353
280
237
248
324
227
240
214
159
137
132
205
8,705

502
537
477
513
463
484
372
435
324
373
330
292
233
195
194
271
181
188
169
131
109
111
184
7,068

129
114
111
97
97
114
109
123
80
89
76
61
47
42
54
53
46
52
45
28
28
21
21
1,637

263
210
233
239
209
328
217
218
150
188
163
122
105
77
114
113
73
98
94
47
67
47
43
3,415

113
104
91
96
88
78
79
81
67
80
58
61
44
40
56
48
35
43
41
29
21
24
34
1,411

3
2
0
1
2
1
1
2
1
0
0
0
2
0
1
1
4
1
1
0
0
0
0
23

3
1
1
3
1
3
3
2
4
2
0
2
1
1
1
2
1
2
0
1
1
2
1
38

2
1
2
0
3
1
1
2
3
2
3
1
0
0
2
3
0
0
1
0
0
0
2
29

3
3
0
6
0
1
3
4
2
2
1
5
1
1
8
1
0
4
1
1
1
1
2
51

100
97
88
86
82
72
71
71
57
74
54
53
40
38
44
41
30
36
38
27
19
21
29
1,270

4
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Fig. 2. Density plots of multiple-allele SNPs identiﬁed in the human genome. Each dark gray bar on the left represents total SNP counts per megabase of chromosome
sequence. Y SNP data was not collected. Dark blue regions are facultative heterochromatin; light blue constitutive heterochromatin. Regions where SNPs were
compiled but not selected for the MPS panel are PAR1/2: the pseudo-autosomal regions on X, and MHC: the major histocompatibility complex on C6. (For interpretation of the references to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article).

chromosome, except the Y chromosome. Due to the scale of the variant
data compiled, we have processed the full VCF ﬁle into 23 detailed
Excel tables listing all multiple-allele SNPs discovered, i.e. including the
previously compiled 1,632 tetra-allelic SNPs [11]; provided as individual ﬁles per chromosome. Individual Excel ﬁles per chromosome
are available at Mendeley Data (Mendeley Data V1, “A compilation of
human tri-allelic SNPs from 1000 Genomes”, DOI: 10.17632/

46srpvw9xb.1). Each Excel ﬁle provides the SNP’s GRCh37 genome
build location; rs-number; the 2,504 genotypes of 1000 genomes samples; and overall heterozygosity values estimated from all genotypes.
Each Excel ﬁle can be processed easily to identify tri-allelic SNPs that
would be suitable for either forensic identiﬁcation or forensic ancestry
inference purposes. It should be noted that tri-allelic SNPs are not necessarily more informative for ancestry than the best binary SNP AIMs
5
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or microhaplotype loci [33]; although dedicated searches for tri-allelic
SNPs applicable to forensic ancestry analysis were not part of this study.
Fig. 2 displays the distribution of the compiled SNPs on each
chromosome in the form of density bar charts representing total SNP
counts per Mb. Some distributions match known patterns of human SNP
variability; e.g., the broad peak of hypervariability observed for all
SNPs around the major histocompatibility complex (MHC) on C6. Other
high-density SNP peaks seen for the tri-allelic SNPs patterns; e.g. at the
q-arm telomere of C14, or p-arm and q-arm telomeres of C16, may
indicate regions with higher than average levels of segmental duplication. All other tri-allelic SNP densities are quite evenly distributed, and
SNP deserts generally align with the position of constitutive and/or
facultative heterochromatin on each chromosome, with the exception
of the X centromere and some displacement on C6 and C18, which
might be accounted for by inaccurate positioning of the centromeres on
some ideograms used in the ﬁgure.
Remarkably, all the SNPs identiﬁed to be tri-allelic and assembled in
the 1000 Genomes Phase III variant data release, have assigned rsnumbers. The only exceptions were 358 tri-allelic SNPs on C12 with
interim “ss” numbers (e.g. the 5′-most tri-allelic SNP without an rsnumber has been assigned ss1388022860; ss1388022861 temporary
descriptors), and 612 X chromosome loci currently identiﬁed by coordinates only (e.g. X:144916948). One highly polymorphic SNP
identiﬁed by such numbers: ss1388042575; ss1388042576 at
12:7645262 (GRCh37), was selected for inclusion in the MPS Panel.
Proportions of tri-allelic SNPs with a nucleotide substitution allele
seen in just one genotype (more accurately described as a mutation
rather than an allele at the variant site) were observed at a consistent,
but very low level in all the autosomes. Values ranged from 1.02 %
singleton alleles observed amongst all tri-allelic SNPs detected on C7,
up to 1.47 % on C16. The X chromosome showed a completely contrasting pattern, with single allele-3 genotypes seen in 4,631 of 14,267
tri-allelic SNPs, and single allele-2 and allele-3 genotypes seen in a
further 1,594: totalling ∼43.6 % of tri-allelic SNPs on the X. This could
be partly due to the lower SNP density in general on the X compared to
the autosomes or may relate to the way SNPs were characterized in
hemizygous males of 1000 Genomes and compared to female patterns.
It may also be relevant that the X shows lower levels of SNP polymorphism across the chromosome as a whole - we note the proportion
of SNPs with heterozygosity levels > 0.6 on C7 is 5-fold higher than in a
similar number of tri-allelic SNPs on the X: 109 of 14,635 (0.74 %) vs
21 of 14,267 (0.15 %).
From the 271,934 tri-allelic SNPs identiﬁed, more than 3 % (4,234)
had overall heterozygosity values higher than the binary SNP maximum
of 0.5, while a total of 1,637 SNPs had the highest variation levels of
0.6–0.666 heterozygosity (i.e. column 7, Table 2). This data creates a
rich source of highly polymorphic SNPs for forensic applications, which
can provide short amplicon PCR, and in many loci, additional scope for
population diﬀerentiation from doubling the number of potential genotypes, which may more often vary in frequency between populations
through random genetic drift. We concentrated on the use of the most
polymorphic tri-allelic SNPs found in 1000 Genomes for forensic
identiﬁcation purposes and recognize that these loci also oﬀer a more
secure system for detecting mixed DNA, from the presence of three
alleles in a proportion of the tri-allelic SNPs in a large forensic multiplex.

distributions clearly separate related and unrelated individuals, demonstrating that such relationship scenarios would be readily distinguished using such a panel. For the second cousin test, the medians
of the H1:H2 LRs were diﬀerent for related and unrelated individuals,
but distributions overlapped to some extent - indicating that a proportion of second cousin tests would be inconclusive: unable to distinguish related and unrelated hypotheses. Using an arbitrary threshold
of 10,000 for the LR, the exceedance probabilities were estimated to be
1.000, 1.000, 0.9885, and 0.1056 for full sibling, half sibling, ﬁrst
cousin and second cousin tests, respectively.
We brieﬂy explored the eﬀect of taking linkage into account when
calculating kinship LRs from 1,377 tri-allelic SNPs, by using the ILIR
framework of FamLink developed by Tillmar and Phillips [15]. Linkage
adjustments were applied for the two scenarios of full siblings vs unrelated pairs and ﬁrst cousins vs unrelated pairs, and the LRs produced
were compared to identical calculations ignoring linkage. The resulting
pairwise LR comparison plots are shown in Supplementary Fig. S1
(plots A and C: log10 LR accounting for linkage plotted against log10 LR
ignoring linkage; plots B and D: log10 LR accounting for linkage plotted
against log10 [LR ignoring linkage/LR accounting for linkage]). The
plots in Supplementary Fig. S1 indicate that accounting for linkage has
a strong eﬀect on LR calculations: lowering the LR values in unrelated
pairs (i.e. bringing them closer to zero), while reducing their spread of
values. In contrast, simulated related pairs have increased LR values
and in the case of ﬁrst cousins, when accounting for linkage there is no
overlap with unrelated pairs, but when ignoring linkage signiﬁcant
levels of LR overlap occur. Since the cM-parsed SNP set had an average
spacing of 2.5 cM for loci on the same chromosome, it is not unexpected
that adjustment for linkage has a major eﬀect on the distribution of LR
values shown in Supplementary Fig. S1, and we assert the need to apply
these linkage adjustments in relationship testing using such a dense SNP
set as the MPS Panel.
3.2.2. Binary SNPs vs tri-allelic SNPs
The likelihood distributions from relationship test simulations exploring the power of 1,377 tri-allelic SNPs compared to the same
number of perfect binary SNPs are shown in Fig. 4. The 1,377 autosomal SNPs used for the simulations gave much higher likelihoods in
analyses of full sibling, half sibling, and ﬁrst cousin relationship scenarios, but were only slightly higher for the second cousin tests. Despite
the lack of power to adequately test the most challenging second cousin
relationships, SNPs with more than two alleles per locus are evidently
more eﬃcient in separating IBD-alleles (identity by descent) from IBSalleles (identity by state). For this reason, SNPs developed for forensic
identiﬁcation can give similar discrimination power to STRs when
suﬃcient numbers are analysed (approximately 50 SNPs can match the
power of 16 STRs); but for relationship testing where allele sharing, not
genotype sharing, is the basis for the statistical tests used, many more
SNPs are needed to reach the power of an STR multiplex in such tests. In
the identiﬁcation of missing persons, relationship testing is critical in
establishing links between the missing and their surviving relatives, yet
longer STR amplicons will commonly fail in degraded DNA. Therefore,
the assembly of a large number of tri-allelic SNPs in an MPS-based assay
consisting of short ampliﬁed fragments, represents a major step forward
in this ﬁeld.
3.2.3. Balanced tri-allelic SNP allele frequencies vs loci with one low
frequency allele
The impact of tri-allelic SNP allele frequency distributions on relationship testing likelihoods are shown in Fig. 5. In general, the likelihoods indicate it is more eﬃcient to use a uniform allele frequency
distribution compared loci with one allele at a relatively low frequency.
However, these diﬀerences are only slight, and the data suggests that
having a proportion of SNPs with low allele-3 frequencies has a
minimal eﬀect on the relationship testing power of the MPS Panel we
designed for the purpose. No noticeable diﬀerences could be observed

3.2. Relationship test simulations
3.2.1. Kinship informativeness of 1,377 autosomal tri-allelic SNPs
Note the results of the kinship simulations described below were
based on autosomal loci only (i.e. 1,411 – 34 X SNPs = 1,377 SNPs).
Likelihood distributions from relationship test simulations to evaluate the informativeness of the 1,377 SNP set parsed for cM spacing are
shown for full siblings, half siblings, ﬁrst cousins and second cousins in
Fig. 3. For full siblings, half siblings and ﬁrst cousins the likelihood
6
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Fig. 3. Log LR distribution plots obtained from
5,000 simulations of relationship tests using
European allele frequencies of 1,411 autosomal
tri-allelic SNPs compiled for the MPS panel (i.e.
after cM parsing but including SNPs discarded
for sequence quality reasons). Relationship tests
comprised full siblings vs unrelated (upper left),
half sibs vs unrelated (upper right), ﬁrst cousins
vs unrelated (lower left) and second cousins vs
unrelated (lower right). All distributions were
separated from the zero line of balanced odds of
H1/H2, apart from second cousins with
∼10–15 % of LR values giving erroneous assignments.

for the sizes of the SNP sets or for the diﬀerent case scenarios. Although
we avoided SNPs with this pattern in one or more 1000 Genomes population groups, the loss of power is minimal from their use in largescale panels.

The full list of selected tri-allelic SNPs is given in Supplementary Table
S1A.
As a signiﬁcant number of SNP clusters of closely sited loci were
detected amongst the candidates, the minimum-cM-separation parsing
step reduced the candidates to 1,411 SNPs. These SNPs were submitted
to Qiagen for custom primer design for the QIAseq MPS system, with all
SNPs successfully targeted with the QIAseq primer designs. The
genomic positions of the 1,411 SNPs selected for the MPS Panel are
shown in Fig. 6. The reduced list of candidate SNPs sent for QIAseq
primer design after cM parsing is given in Supplementary Table S1B.
Despite a complete set of QIAseq primer designs, almost 10 % of the
SNPs gave one of a range of sequencing or genotype issues. These were
classiﬁed as: very low sequence coverage; detection of all three nucleotide substitution alleles in single individuals; discordant genotypes
with control DNAs; and other MPS quality issues, including alignment
problems due to polymeric tracts close to the target site and general

3.3. Construction of the MPS Panel: a large-scale massively parallel
sequencing assay of the most polymorphic tri-allelic SNPs
To compile a candidate set of the most polymorphic tri-allelic SNPs,
all loci with an average heterozygosity greater than 0.5, calculated from
1000 Genomes African-European-East Asian population data, were
identiﬁed. The South Asian heterozygosities tended to be higher than
these average values, but lower in Americans, leading to many potentially useful SNPs with quite skewed allele frequencies. Numbers of
compiled candidate SNPs per chromosome are shown on the right-hand
pane of Table 2, which totalled 3,372 autosomal SNPs plus 43 X SNPs.

Fig. 4. The same Log LR plots as Fig. 3 shown
with distributions from an equivalent number
of perfect binary (0.5:0.5 bi-allelic) SNPs for
each relationship testing scenario. While the
binary SNP distributions are less separated,
only second cousins have signiﬁcant proportions of LRs that cross the zero line with both
SNP sets, but there are approximately twice as
many erroneous assignments from binary loci.
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Fig. 5. Log LR plots from relationship test simulations exploring two contrasting allele
frequency distributions in tri-allelic SNPs. A
10-SNP panel (upper) and 300-SNP panel
(lower) were analyzed each with balanced allelic distributions of 0.34, 0.33, 0.33 frequencies, and one rarer allele of 0.5, 0.45, 0.05
frequencies. Generally, the diﬀerences in LRs
were much smaller than might be expected,
given the reduced polymorphism levels of
SNPs with a rare allele-3. Note the two Parentchild test simulations on the right gave unrelated Log LR values too small to show, so the
diﬀerences between balanced and one-rare-allele SNP LRs are slightly exaggerated.

ﬂanking sequence quality problems. Total numbers in each class of
discarded SNP are given in Table 2, with the 23 SNPs showing low
sequence coverage used to calculate the QIAseq MPS assay conversion
rate (ACR) of 98.4 %. An additional 51 SNPs with genotypes discounted
due to ﬂanking sequence issues are detailed in Supplementary File S1C,
and because they were not strictly deﬁned as loci that failed in MPS
library preparation, were treated as ‘converted to assay’ in the above
ACR calculation. With so many original candidate SNPs removed from
the cM parsing step, it would have been relatively straightforward to
replace the failing SNP with another from the same linkage cluster, but
as the multiplex scale was still very high, we did not pursue this process
further. Details of the individual issues in each SNP are given in Supplementary Table S1D; comprising 23 SNPs with low coverage (although this was observed in additional SNPs that had other sequence
quality issues); 38 with three alleles per individual DNA genotyped; 29
with discordant genotypes in control DNAs; and 51 with other sequencing issues.
Such sequence quality issues are commonplace in any MPS test and
can be expected - particularly in such a large multiplex. However, the
observation of three alleles in some sequenced individuals in 38 SNPs
and discordant genotypes in a further 29 raises more important concerns about the speciﬁcity of the genomic segments carrying some of
the tri-allelic SNP sites we identiﬁed; i.e. whether they represent single
positions in the genome or are the same SNP site on segmental duplications/multiple copy replications. Divergence of one of the replicated
SNP alleles from allele-2 to a new allele-3, could mimic a single polymorphism with three alternative alleles, although it would be expected
to be detected by the detailed scrutiny of 1000 Genomes data, albeit at
lower coverage levels than those typical of MPS. In all 38 three-allele
SNPs the detected nucleotide substitutions at the target site matched
those expected from the 1000 Genomes genotype data. Despite BLAST
analysis of candidate SNPs, the observation of three-allele patterns or
genotype discordancy in over 5 % of sequenced loci indicates this
proportion of tri-allelic SNPs are likely to represent non-speciﬁc
genomic sites, or something unusual about the SNP variation at the
targeted site, and many of these may escape detection with traditional
sequence speciﬁcity checks. Fortunately, the 1,270 remaining SNPs
were speciﬁc with no discernable MPS sequence quality issues, and
assuming random failure regarding levels of polymorphism per SNP,
the ﬁnal multiplex design retained an estimated 89 % of the diﬀerentiation power of the original 1,411 SNP set, 1,377 of which were

assessed in the kinship simulations. The 141 unreliably genotyped SNPs
had primers kept in the PCR multiplex but their target site data was not
retained and therefore these loci do not strictly form part of the ﬁnal
panel.
The distribution of average heterozygosity values amongst the
1,270 tri-allelic SNPs retained in the ﬁnal MPS Panel is shown in Fig. 7.
A total of 145 (11.4 %) had the highest values exceeding 0.6 (mid blue
bars); 1,105 (87 %) had values above the binary SNP maximum of 0.5
(light blue bars); and only 20 (1.6 %) had average values slightly below
0.5 (pink bars). For comparison, the 46 microhaplotypes that were also
incorporated into the MPS Panel are shown on the right side of Fig. 7.
Microhaplotypes are generally more informative per locus than tri-allelic SNPs as most, although not all, of them have more than three
common haplotypes. The equivalent average heterozygosity ranges for
these loci were 21 (45.6 %); 8, (17.4 %) and 2 (4.4 %). An additional 15
(32.6 %) had average heterozygosity values exceeding the tri-allelic
maximum value of 0.666, indicating the best microhaplotypes are
worth incorporating into such a panel, albeit in much smaller numbers
than can be compiled for tri-allelic SNPs.
3.4. Ancestry informativeness of the MPS panel
The detailed tri-allelic SNP genotypes from the combination of 1000
Genomes and SGDP population data for the 1,270 markers (1,241 autosomal) of the ﬁnal MPS Panel are given in Supplementary Table S2A.
Allele frequency estimates are provided for the six main population
groups studied from SGDP, to which estimates from a limited number of
Middle East population samples were added. The STRUCTURE input
data is given in Supplementary Table S2B, and comprised the genotypes
of Supplementary Table S2A, but removing Middle East, Central South
Asian and North East Asian (Siberia) genotypes for clarity.
Assessments of the ancestry informativeness of the MPS Panel are
summarized in Fig. 8A–C, the optimum cluster number from CLUMPAK
analysis of STRUCTURE data was K:6 (Fig. 8A). The South Asian populations and SGDP sample set of mainly Pakistani populations are
labelled, as this was the most varied set of genetic cluster patterns.
Individual sample cluster membership proportions are listed in Supplementary Table S2C, with atypical values highlighted in red.
We adopted the simple approach of treating the 1000 Genomes data
from the four population groups and SGDP data from American and
Oceanian populations as representative of their origins, while including
8
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Fig. 6. Genomic positions of 1,411 tri-allelic SNPs selected for the MPS panel, scaled to the same chromosome ideograms as Fig. 2.

a widely dispersed set of other SGDP population samples from AFR,
EUR, EAS and SAS regions. The bulk of samples gave very high STRUCTURE cluster membership proportions > 98 % to a single cluster and
matching patterns in STRUCTURE, MDS analysis and Neighbor-joining
tree positions. In the 1000 Genomes and SGDP AME−OCE samples the
average cluster membership proportions were: AFR = 0.989 (min.
0.911, max. 0.999); EUR = 0.981 (0.82–0.998); EAS = 0.989
(0.877–0.999); SAS = 0.934 (0.562–0.934); AME = 0.963 (0.730.999); OCE = 0.958 (0.657–0.958).

Most SGDP SAS samples had lower cluster membership proportions
than their 1000 Genomes counterparts, as these represented mainly
HGDP-CEPH Pakistani population samples which are divergent to
varying degrees from other Indian sub-continental populations. The
three sets of samples representing population outliers are indicated by
numbers 1–3 in the Neighbor-joining tree plot of Fig. 8C, as these are
easier to point out than atypical MDS positions or STRUCTURE cluster
proportions (individual columns are thin). Group 1 of SAS points in
EUR comprises SGDP Balochi (0.5–0.6 SAS cluster proportions); Brahmi
9
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Fig. 7. Distribution of average heterozygosity values amongst 1,270 tri-allelic SNPs (bars left to center) and 46 microhaplotypes (bars on the far right), selected for
the ﬁnal MPS Panel. Of the tri-allelic SNPs, 145 (11.4 %) had the highest values exceeding 0.6 (mid blue bars); 1,105 (87 %) had values above the binary SNP
maximum of 0.5 (light blue); and only 20 (1.6 %) were slightly below 0.5 average heterozygosity (pink). The microhaplotypes had 21, 8 and 2 (45.6 %, 17.4 %, 4.4
%) of loci in the equivalent heterozygosity ranges plus an additional 15 (32.6 %) with average heterozygosity exceeding the tri-allelic maximum value of 0.666 (green
bars). (For interpretation of the references to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article).

(0.5); Burusho (0.6–0.7); Kalash (0.5); Makrani (0.4–0.6) and Sindhi
(0.5–0.7) all from Pakistan, (note several points overlay each other).
Group 2 of SAS points in OCE comprises SGDP Hazara (0.2–0.37 SAS
cluster) and Khonda Kusunda (0.4–0.5) from Pakistan and Nepal respectively. Group 3 of OCE points in EAS are SGDP Igorot from Philippines (there are two pink columns in the right side of the OCE
clusters). A further two SGDP Iglirit population samples were wrongly
labelled as AME (as they share the same name as a Native North
American population from Canada), when they are actually from Central Asia, but are not evident on the Neighbor-joining tree, although
with zero AME membership proportions.
Although just representing a snapshot of the ancestry inference
capacity of 1,241 autosomal tri-allelic SNPs in the ﬁnal MPS Panel, the
patterns of population divergence the above analyses detected, notably
in SGDP samples, follow the known demographics of many of these
samples and indicates that a large-scale panel, despite being a SNP set
selected to have low population diﬀerentiation, actually provides useful
levels of ancestry information when analyzed as one substantial dataset
of variation.

in detail. It was soon apparent that this stage of the project was reporting SNPs known to have tri-allelic variation as bi-allelic loci and we
put further searches aside. It is likely that so much variant data was
generated in the Phase I whole-genome sequencing (sample numbers
were 1,092 individuals, yielding 36.7 M SNP sites [3]) that it was not
viable at that stage of the 1000 Genomes project to distinguish true triallelic SNPs from sequencing or alignment artefacts. For example, the
juxtaposition of a binary SNP substitution site with a single nucleotide
deletion at the adjacent 5′ or 3′ position is a common cause of incorrect
identiﬁcation of three alleles at the SNP site. The absence of tri-allelic
SNP data from other large-scale variant discovery programs (e.g. EGDP:
Estonian Biocentre Genome Diversity Panel analyses [35]) is exacerbated by the widespread use of PLINK [36], a toolbox for processing sequence and variant data. PLINK removes tri-allelic SNP genotype
calls with the inference that the majority of such variant sites are likely
to be misalignment, base misincorporation or dual SNP-Indel artefacts.
EGDP has applied PLINK and reports no tri-allelic sites in their sequence
analysis of 402 individual genomes in 126 populations [35].
The search for tri-allelic SNPs potentially useful for forensic analysis
was resumed when Complete Genomics published whole-genome sequences for 427 individuals [37] and reported three alleles in the forensic SNPs known to be tri-allelic (Table 1). As Complete Genomics had
used the same population samples sequenced in 1000 Genomes Phase I,
it was possible for both projects to cross-check their variant calls across
the whole genome of each individual. Therefore, when the 1000 Genomes Phase III variant data was released, it was evident that many of
the previously discounted tri-allelic SNPs were now described, including those we had validated with CE genotyping. Phase III analyses
had the additional advantage that more populations were added (notably ﬁve from South Asia), allowing the expanded identiﬁcation of triallelic SNPs with population speciﬁc, but often low frequency, allele-3
variants.

4. Concluding remarks
The original searches for tri-allelic SNPs that this study made of the
1000 Genomes Phase I variant database were informed by the SNPs we
had already identiﬁed, adopted for forensic use and comprehensively
characterized by capillary electrophoresis (CE) - which conﬁrmed their
tri-allelic status [5,8]. In addition, a dedicated forensic CE test to genotype established tri-allelic SNPs has since been developed [34].
However, these established tri-allelic SNPs represent just a handful of
loci, and the need to create a better framework for mixed DNA analysis
in forensic SNP genotyping tests, and to gain more information per
marker, provided the motivation to screen 1000 Genomes Phase I data
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Fig. 8. An ancestry informativeness ‘snapshot’ of the 1,241 autosomal tri-allelic SNPs of the MPS Panel analyzed with STRUCTURE, MDS and Neighbor-joining tree
tests. Samples from the six main population groups were taken from 1000 Genomes and Simons Foundation genome diversity project (SGDP). South Asian populations showed the highest levels of intra-group divergence so individual populations are indicated: BEB: Bengali from Bangladesh; GIH: Gujarati Indian from
Houston, Texas; ITU: Indian Telugu from the UK; PJL: Punjabi from Lahore, Pakistan; STU: Sri Lankan Tamil from the UK. (A) STRUCTURE cluster plot for K:6 form
CLUMPAK analysis. (B) Representation of the 3 dimensions of MDS analysis: coordinates 1 vs 2 (left) and 1 vs 3 (right). (C) Neighbor-joining tree. Three sample sets
labelled are: set 1, SAS points in EUR comprising SGDP Balochi; Brahmin; Burusho; Kalash; Makrani and Sindhi (all from Pakistan); set 2, SAS points in OCE
comprising SGDP Hazara and Khonda Kusunda from Pakistan and Nepal respectively; set 3 of OCE points in EAS of SGDP Igorot from Philippines. Note each set has
points overlaying each other.
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