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Resumo 
 

A região não recombinante do cromossoma Y possui vários polimorfismos com interesse 

médico-legal, entre os quais os SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). A aplicação do seu 

estudo à Genética e Biologia Forense exige a utilização de técnicas suficientemente específicas, 

rápidas e reprodutíveis que permitam a análise de um elevado número de amostras ou de 

diferentes polimorfismos em simultâneo.  

O objectivo principal deste trabalho consistiu na validação de protocolos distintos, 

usados na tipagem de SNPs, utilizando a técnica de PCR em Tempo Real.  

Foram analisados 33 indivíduos não aparentados intervenientes em casos de 

investigação de filiação. Após a extracção de DNA, recorrendo a dois métodos: a extracção 

orgânica com fenol-clorofórmio-álcool isoamílico e a extracção com Chelex, procedeu-se à 

caracterização do M2, M170, M172, M9, M45, M207, M173 e P25, utilizando a PCR em Tempo 

Real, com sondas específicas TaqMan em três aparelhos: o ABI PRISM 7000 (Applied 

Biosystems), o LightCycler (Roche) e o SmartCycler (Cepheid). Com excepção dos 

polimorfismos M2 e M9, os SNPs estudados foram seleccionados de acordo com uma estratégia 

hierárquica baseada na árvore filogenética do cromossoma Y, proposta pelo YCC (Y 

Chromossome Consortium). 

A amplificação e detecção dos polimorfismos demonstraram ser exequíveis nas 3 

plataformas utilizadas. No entanto, foi necessário proceder a alguns ajustes na composição do 

tampão de amplificação no Lightcycler, incorporando albumina, para obviar a adsorção das 

amostras a caracterizar nos capilares de vidro. A amplificação do polimorfismo P25, também se 

mostrou algo problemática, devido à sua localização numa região genómica de repetição.  

O trabalho efectuado permite concluir que a PCR em Tempo Real é um bom método 

para a caracterização de SNPs com aplicação forense. A sua elevada rapidez, especificidade, 

reprodutibilidade e poder de discriminação suplantam de longe a dificuldade no estabelecimento 

de técnicas multiplex. Acresce que a elevada rapidez e capacidade de se processar em paralelo 

um elevado número de amostras, bem como de executar em simultâneo ensaios distintos, 

permite ultrapassar a aparente desvantagem da impossibilidade de se analisar 

concomitantemente diversos polimorfismos. 

 


