
RESUMO 

 

Actualmente os STR (Short Tandem Repeats) são considerados os marcadores 

forenses por excelência, título em grande parte devido à sua abundância e elevada 

variabilidade, ao facto de serem facilmente amplificáveis por PCR (Polymerase Chain 

Reaction), funcionarem com baixas quantidades de DNA e serem passíveis de 

automatização com processos envolvendo detecção por fluorescência. 

No entanto, quando se tentam analisar amostras com DNA degradado, os loci 

com fragmentos de maior tamanho (>200pb) tendem a não ser amplificados, o que se 

traduz numa diminuição do poder informativo da análise. 

Uma possível solução para estes casos é a utilização de primers que hibridizam 

mais próximo da zona repetitiva e que, consequentemente, originam fragmentos de 

amplificação de menor tamanho. 

Os STR do cromossoma Y (Y-STR) são também muito usados em genética 

forense por permitirem a detecção exclusivamente de DNA masculino, mesmo quando 

presente num enorme background feminino; e, pelo facto de serem iguais em todos os 

indivíduos do sexo masculino pertencentes a uma mesma linhagem paterna, 

possibilitarem a determinação do perfil de Y-STR de um indivíduo, através da análise 

de familiares pertencentes a essa linhagem. 

No presente trabalho as vantagens supramencionadas para os miniSTR e para a 

utilização dos loci STR específicos do cromossoma Y foram associadas, através do 

desenvolvimento de Y-miniSTR. 

Os oito Y-miniSTR estudados provaram ser úteis e eficientes ferramentas para 

aplicação na prática forense, uma vez que se revelaram exclusivos do cromossoma Y, 

produziram fragmentos de amplificação inferiores a 160pb, demonstraram uma 

capacidade de detecção de quantidades de DNA tão baixas como 100pg, possibilitaram 

a diferenciação de amostras cujos perfis Y-STR para outros marcadores eram idênticos, 

permitiram a determinação do perfil masculino em misturas de DNA masculino com 

DNA feminino, em diferentes proporções, e possibilitaram ainda a análise de diversas 

amostras da casuística forense como, por exemplo, alguns ossos. 



No estudo de uma amostra da população do Norte de Portugal (n=272) os 8 

Y-miniSTR revelaram diversidades génicas (DG) entre 0,4506 e 0,7649 e um valor de 

diversidade haplotípica (DH) de 0,9938. Em 272 indivíduos surgiram 195 haplótipos 

distintos – 72% de capacidade de discriminação –, sendo que 167 (86%) surgiram uma 

única vez. 



ABSTRACT 

 

Nowadays STR (Short Tandem Repeats) are the most common markers used in 

forensic genetics due to their abundance and high variability, the easiness they are 

typed with PCR-based methods, the fact they work well with low quantities of DNA 

and because they are susceptible of automatization with processes involving 

fluorescence detection. 

However when testing samples with degraded DNA loci with amplicons larger 

then 200bp tend to fail, which results in a loss of information. 

One possible way to try to solve this problem is to use PCR primers that bind as 

close as possible from the polymorphic region so as to produce smaller amplicons. 

Y chromosome STR (Y-STR) are also widely used in forensic genetics once they 

allow the detection of male DNA even in a vast female background, and because they 

are kept unchanged along paternal lineages it is possible to determine once Y-STR 

profile by analysing his male relatives belonging to the same lineage. 

Herein we have tried to conciliate the advantages of miniSTR with those of the 

use of Y chromosome specific loci, through the development of some Y-miniSTR. 

The eight Y-miniSTR studied proved to be useful and efficient tools for forensic 

application once they have revealed themselves exclusive of the Y chromosome, gave 

rise to amplicons smaller than 160bp and were able to detect low quantities of DNA 

such as 100pg. When applied to forensic samples the Y-miniSTR made possible the 

differentiation of samples that displayed the same profile for Y-STR loci included in the 

PowerPlex


 Y System (Promega), allowed the detection of the male component in 

male:female mixtures with several proportions and provided some complete 

haplotypes in the analysis of several skeletal remains.  

In the study of a sample from the Northern Portuguese population (n=272) the 

gene diversity values for the 8 Y-miniSTR varied from 0,4506 to 0,7649 and the 

haplotype diversity was 0,9938. One hundred and ninety five different haplotypes 

were found – meaning 72% of discrimination capacity – 167 of them being unique.   

 


