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RESUMO 

Alcarás, ICD. Descrição de marcadores InDel ligados ao cromossomo X com uso possível de 

primers internos [Dissertação de Mestrado]. Ribeirão Preto, SP: Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, USP. 2018. 

Produzidos pela inserção ou deleção de um ou mais nucleotídeos em um ou ambos os 

cromossomos homólogos, os marcadores InDel são os polimorfismos mais abundantes depois 

dos SNPs. Apresentam baixa taxa de mutação quando comparados a outros polimorfismos, 

ampla distribuição no genoma, simples e rápida genotipagem e frequências alélicas diferentes 

entre populações distintas. Além disso, uma aplicação relevante dos InDel é a possibilidade 

de se direcionar a amplificação de sequências alvo específicas, através do desenho de primers 

que se ligam com regiões de interesse e amplifiquem alelos específicos em um lócus, 

capacidade esta que melhora a detecção e quantificação do DNA, inclusive do DNA fetal na 

circulação materna. Apesar de marcadores autossômicos serem os mais utilizados para 

estudos de mistura em populações, o cromossomo X tem ganhado significativa importância 

em estudos populacionais e de genética forense, graças ao seu padrão especial de transmissão, 

a uma deriva genética menor e à sua menor taxa de recombinação. Dessa forma, marcadores 

genéticos do cromossomo X têm potencial de apresentar parâmetros forenses mais eficientes 

do que autossômicos em casos de investigação complexa de parentesco, complementar 

informações fornecidas pelos autossomos e permitir identificar haplótipos com mais 

facilidade. Neste trabalho, propomos a seleção e descrição formal de um número adequado 

de lócus do tipo InDel bialélicos ligados ao cromossomo X que possam ser aplicados em 

estudos de análises populacionais, a fim de complementar os trabalhos de padronização de 

conjuntos de InDel autossômicos anteriormente desenvolvidos neste laboratório. Foram 

selecionados sete lócus do cromossomo X que formam dois blocos de haplótipos. Primers 

flanqueadores e inserção-específicos desenhados para estes lócus tiveram suas condições de 

PCR convencional padronizadas e foram aplicados na análise fenotípica de uma amostra da 

população urbana brasileira, composta por 80 trios (Mãe-Filha(o)-Pai), para estimar 

parâmetros populacionais e de interesse forense. A estimativa das frequências alélicas dos 

lócus revelou que o alelo inserção é mais frequente para todos os lócus estudados, com 

exceção do lócus MIDX550. Foram encontrados 60 haplótipos, com o mais frequente 

correspondendo a 7,5%. Os parâmetros forenses gerados com base nestes lócus estudados 

mostraram-se eficazes, todos com heterozigose acima de 0,2. Não é possível fornecer 

afirmações definitivas sobre a paternidade com estes lócus, uma vez que não foi encontrado 

nenhuma Probabilidade Média de Paternidade W > 99,99%. Entretanto, se combinados com 

outras informações que aumentem seu poder de discriminação, integrados em painéis e 

combinados com marcadores autossômicos, os lócus analisados neste trabalho são capazes de 

fornecer alta informatividade na identificação humana, ancestralidade e quantificação e 

dosagem de misturas desbalanceadas de DNA. 

Palavras-chave: Polimorfismo, InDel, cromossomo X, misturas de DNA, primers internos, 

parâmetros populacionais, parâmetros forenses.  
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ABSTRACT 

Alcarás, ICD. Description of X-InDel markers with possible use of internal primers 

[Dissertação de Mestrado]. Ribeirão Preto, SP: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

USP. 2018. 

Originated by the insertion or deletion of one or more nucleotides in one or both homologous 

chromosomes, InDel markers are the polymorphisms more abundant after SNPs. They have 

a low mutation rate when compared to other polymorphisms, wide spreading in the genome, 

simple and rapid genotyping and distinct allelic frequencies between different populations. In 

addition, a relevant application of the InDel is the possibility to target a specific sequence in 

PCR, by designing primers that anneal to the regions of interest and amplify specifics alleles 

in that locus, which improves the DNA detection and quantification in DNA mixtures 

situations, including fetal DNA in the maternal circulation. Despite being the autosomic 

markers the most used for DNA mixtures in populations studies, the X chromosome has 

significant importance in population and forensic genetics studies, thanks to its special 

transmission pattern, to a lesser genetic drift and to the lower recombination rate. Thus, the 

genetic markers of the X chromosome have the potential to generate more efficient parameters 

than the autosomal ones in cases of complex kinship invetigation, adding information in that 

provided by the autosomes and allow haplotypes with more easily identification. In this work, 

we propose the selection and formal description of a set of biallelic X-InDel loci that can be 

applied in population analysis, to complement the standardization work of autosomes InDel 

sets previously developed in this laboratory. Seven loci of the X chromosome forming two 

haplotypes blocks were selected. We standardized flanking and insertion-specific primers 

designed for these loci in conventional PCR conditions. Then, these primers were applied in 

the phenotypic analysis of a brazilian urban population sample, composed of 80 trios (Mother-

Child-Father), to estimate the population and forensic interest parameters. The estimation of 

allele frequencies of loci showed that the insertion allele is more frequent for all the loci 

studied, with the exception of the MIDX550 locus. Sixty haplotypes were found, most 

frequently corresponding to 7.5%. The forensic parameters generated for these loci were 

effective, all with heterozygosis above 0.2. It was not possible to provide statements about 

paternity with these loci, since no Average Paternity Probability W> 99.99% was found. 

However, combined with other information that increase its power of discrimination, 

integrated in panels and combined with the autosomal markers, the analyzed loci in this work 

are able to provide high informativity for human identification, ancestrality and quantification 

and dosage of unbalanced DNA mixtures. 

Keywords: polymorphism, InDel, X chromosome, DNA mixtures, internal primers, 

population parameters, forensic parameters. 
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INTRODUÇÃO 

POLIMORFISMOS GENÉTICOS 

O genoma humano consiste de mais de 3 bilhões de pares de bases (Venter et al., 2001), sendo 

ao menos 99,5% idêntico entre qualquer pessoa (Levy et al., 2007). As variações genéticas 

que diferenciam cada indivíduo estão limitadas entre 0,1 e 0,4% do genoma (Karki et al., 

2015). 

Pela definição clássica (Morton, 1964), polimorfismo é a ocorrência de um gene com dois ou 

mais alelos em que o mais raro deles tem frequência igual ou superior a 1%. Dentre as 

variações genéticas, algumas podem ser utilizadas como marcadores moleculares, 

empregadas para identificar e distinguir características fenotípicas. Por meio da frequência 

dos alelos em uma população, pode-se inferir o nível de variação genética entre indivíduos e 

populações, compará-las quanto à sua história evolutiva, analisar filogenias genéticas, entre 

outras estimativas (Hartl and Clark 2010). 

Classificação dos marcadores polimórficos 

Os marcadores polimórficos foram classificados, segundo (Jeffreys et al. 1985), como 

VNTRs (Variable Number of Tandem Repeat), STRs (Short Tandem Repeat), CNVs (Copy 

Number Variation), SNPs (Single Nucleotide Polimorphism) e InDels (Inserção-Deleção). 

VNTRs são regiões de 1000 a 5000 pb de extensão, cujas unidades de repetição variam entre 

15-100 pares de bases (pb) repetidos em tandem. Incluem os mini e microssatélites. Os STRs 

se destacaram pelo alto poder de discriminação e sensibilidade, o que os tornou os marcadores 

mais estudados e utilizados atualmente para a identificação pessoal e forense baseada em 

DNA, como para estudos de eventos populacionais recentes (Butler 2005). 

CNVs são segmentos genômicos com variações no número de cópias (1 kilobase a vários 

megabases de tamanho) em comparação com o genótipo de referência, podendo amplificar 

ou reduzir a expressão de um gene através de um número aumentado/reduzido do número de 

cópias de um alelo (Karki et al., 2015). Recentemente começaram a ser aplicados para estudos 

de frequência, distribuição populacional, padrões de desequilíbrio de ligação e outros (Alkan 

et al., 2011). 
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Classificam-se como SNPs (Single Nucleotide Polimorphism) as variantes em um único 

nucleotídeo. Mais comumente (Brookes 1999) são bialélicos e encontrados a cada 1000 a 

1200 pares de bases, aproximadamente. Os estudos genéticos de identificação humana 

recentemente se estenderam a estes marcadores devido à sua baixa taxa de mutação, bem 

como à sua informatividade quanto a amostras degradadas ou em pouca quantidade. Sua 

genotipagem, porém, necessita de protocolos complexos, exigindo um número maior de lócus 

e dependendo de tecnologias mais caras (Huang et al. 2014). 

Produzidos pela inserção ou deleção de um ou mais nucleotídeos em um ou ambos os 

cromossomos homólogos (Da Costa Francez et al., 2012) os InDels (Figura 1) são 

polimorfismos de comprimento variável, não ultrapassando 1000 pb, que estão espalhados 

em grande número pelo genoma humano, inclusive em cromossomos sexuais (Mills et al., 

2006). Era estimado que um InDel era encontrado a cada 7,2 kb, mas revisão posterior 

reavaliou para um InDel a cada 1000pb (Consortium, 2015). 

 

 

Figura 1. Polimorfismo do tipo Inserção-Deleção (InDel) bialélico, caracterizado pela presença (alelo 

inserção, acima) ou ausência (alelo deleção, abaixo) de uma sequência de DNA. A sequência inserida 

está representada em vermelho, enquanto que o ponto vermelho representa onde ocorre a deleção. 

 

Representam aproximadamente 15-20% de todos os polimorfismos no genoma humano, o 

polimorfismo mais abundante depois dos SNPs (Gill, 2001; Sachidanandam R, 2001) sendo 

que mais de 35% desses InDels foram identificados dentro de genes conhecidos (Weber et al. 

2002; Mills 2006). A maioria de todos os InDels é referida como um polimorfismo bialélico, 

mailto:variável@%5Bobser..a
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os mais abundantes depois dos SNPs (Huang et al. 2014), compreendendo até cerca de 8% de 

todos os polimorfismos humanos (Weber et al. 2002). No caso de InDels bialélicos, os 

marcadores apresentam três genótipos: homozigose do alelo inserção (ii), ou do alelo deleção 

(dd) e heterozigose (id).  

Dentre as características que diferem os marcadores InDel de outros utilizados na 

identificação humana, como SNPs e STRs, está a sua baixa taxa de mutação (9,29x10-

10)(Besenbacher et al., 2016), quando comparados aos STRs (6,6x10-4 a 2,6x10-3 por geração) 

(Martinez et al., 2017) e até mesmo a CNVs (1,29x10-8 por geração) (Besenbacher et al., 

2016). Isto diminui a probabilidade de mutações de novo ocorrerem. 

Além disso, os InDels compartilham características de outros marcadores genéticos, com uma 

simples e rápida genotipagem automática por PCR seguida de eletroforese em gel, assim 

como os STRs, e apresentando uma ampla distribuição pelo genoma, como ocorre com os 

SNPs (Weber et al., 2002; Mills et al., 2006). Também podem ser genotipados em pequenos 

amplicons, aumentando o sucesso em análises de DNA degradado (Pereira et al. 2009; 

Ribeiro-Rodrigues et al. 2009;  (Zidkova et al., 2013).  Diante dos casos forenses, Pereira e 

colaboradores (2009) analisaram restos humanos em testes de paternidade e identificaram 

uma eficiente amplificação de DNA degradado, o que contribuiu com a resolução de 

processos em que apenas o uso de STRs foi insuficiente. 

Marcadores InDel também apresentam frequências alélicas significativamente diferentes 

entre populações distintas, o que lhes permite serem utilizados como Marcadores 

Informativos de Ancestralidade (AIMs) (Pereira et al., 2009(Freitas et al., 2010; Resque et 

al., 2010; Fan et al., 2015; Caputo et al., 2016).  

Ainda que seu poder de discriminação seja menor do que o de STRs (Gill, 2001), quando 

organizados em grandes grupos como painéis de multiplex e/ou blocos de haplótipos, 

alcançam potencial considerável na identificação humana (Fondevila et al. 2012; Pereira et 

al., 2009(Freitas et al., 2010; Resque et al., 2010; Fan et al., 2015; Caputo et al., 2016). 

Uso de InDels em misturas de linhagens de DNA  

Uma aplicação relevante de marcadores InDel na identificação humana está na possiblidade 

de se direcionar a amplificação de sequências alvo específicas em curtos amplicons. 
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Esta técnica, descrita por Santos (2014), se baseia em desenhar primers que se ligam com 

regiões de interesse e amplifiquem alelos específicos em um lócus. No caso dos InDels, é 

possível desenhar um primer que se pareie apenas com a sequência inserção (quanto se trata 

do alelo inserção), ou apenas com as regiões flanqueadoras à deleção (quando se trata do alelo 

deleção). Liu et al (2017) utilizaram deste método de detecção alelo-específica para 

identificação de misturas desbalanceadas de DNA.  

Esta capacidade dos InDels melhora a detecção e quantificação do DNA, inclusive do DNA 

fetal (cffDNA) na circulação materna (Sikora et al., 2010; Barrett et al., 2012). Quando 

utilizados em situações de mistura de DNA, como no caso de gestantes com DNA fetal livre 

de células, não há competição entre o genoma materno e fetal.  

Santos (2014) utilizou marcadores InDels bialélicos autossômicos na detecção exclusiva de 

cffDNA em plasma de parturientes, por PCR em Tempo Real (qPCR), demonstrando assim a 

possibilidade de quantificação e genotipagem fetal na circulação materna, em situações em 

que os InDels exclusivos fetais eram representadas por inserções de herança paterna, a Mãe 

homozigota para a ausência da inserção (dd) e o Pai homozigoto inserção (ii) ou heterozigoto 

(id). 

INDELS LIGADOS AO CROMOSSOMO X 

Marcadores autossômicos são os mais utilizados para revelar padrões de mistura em 

populações, uma vez que informam ambas as heranças genéticas paterna e materna, 

diferentemente dos resultados obtidos por marcadores uniparentais unidos, como mtDNA e o 

cromossomo Y.  

Entretanto, o cromossomo X tem ganhado significativa importância em estudos populacionais 

e de genética forense, graças a seu padrão especial de transmissão: a mulher herda um 

cromossomo de cada um dos seus progenitores e o homem herda apenas o cromossomo 

materno, sendo seu único cromossomo X transmitido a todas as filhas como um haplótipo, 

isento de recombinação. (Schaffner, 2004; Pereira et al., 2012; Ibarra et al., 2014). 

Em comparação com cromossomos autossômicos, o tamanho efetivo da população medido 

pelo cromossomo X é menor (correspondem a ¾ do número de autossômicos). Em 
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consequência disso, a deriva genética, ou mudanças aleatórias na frequência dos alelos, é mais 

rápida para o cromossomo X do que os autossômicos (Schaffner, 2004). 

Outras características do cromossomo X que tornam seus marcadores uma alternativa ao uso 

de autossômicos são a sua menor taxa de recombinação, uma vez que dois cromossomos X 

estão presentes nas mulheres e apenas um nos homens,  e, consequentemente, maior 

desequilíbrio de ligação, uma vez que o cromossomo X recombina apenas na meiose feminina 

(Schaffner, 2004). Dessa forma, marcadores genéticos do cromossomo X têm potencial de 

apresentar parâmetros forenses mais eficientes do que autossômicos em casos de investigação 

complexa de parentesco (Szibor, 2007; Pereira et al., 2012).  

O estado hemizigoto do cromossomo X no sexo masculino permite identificar haplótipos 

herdados de suas mães (Schaffner, 2004; Resque et al., 2010; Caputo et al., 2016) até mesmo 

quando são analisadas apenas amostras da mãe e da criança. Como os haplótipos nesses blocos 

são mais preservados, eles podem ser usados de forma mais eficiente em antropologia e 

identificações de parentesco (Resque et al. 2010, Zhao et al. 2018).  

Embora representem a contribuição diferencial feminina versus masculina, os marcadores no 

cromossomo X podem ser úteis para revelar diferenças em populações que apresentem maior 

diferenciação materna, úteis para revelar migrações masculinas e femininas ao longo da 

história das populações humanas ou diferenças em padrões de mutações e recombinações 

entre sexos (Schaffner, 2004; Pereira et al., 2012).  

Marcadores genéticos polimórficos localizados no cromossomo X podem ainda 

complementar identificações forenses. Particularmente em casos de paternidade deficientes, 

marcadores polimórficos do cromossomo X apresentam maior êxito do que autossômicos em 

muitos situações complexas em que o material genético do suposto pai é ausente (Freitas et 

al., 2010; Pereira et al., 2012), úteis para a reconstrução de haplótipos nos chamados casos de 

relacionamento deficiente (Szibor, 2003; Szibor, 2007) 

Comumente são organizados painéis de InDels de cromossomos autossômicos (Fan et al. 

2015). Em contraposição, apesar de poderem estimar misturas de DNA em populações 

(Caputo et al. 2016; Fan et al. 2015; Ibarra et al. 2014; Resque et al. 2010), os marcadores 

polimórficos do cromossomo X ainda são pouco utilizados, pois o uso de marcadores X-InDel 

estava ainda limitado devido a seu poder de discriminação menor em contraste com X-STRs 

(Fan et al., 2015).  
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Recentemente, estudos têm demonstrado que, em contraste com os STRs, o padrão de 

transmissão de marcadores sexuais provê informações que, quando combinados em painéis, 

podem complementar identificações forenses com uma maior efetividade do que 

autossômicos em casos de paternidade em que não há disponibilidade de amostragem do 

suposto pai e outras investigações de parentesco específicas (Freitas et al., 2010; Resque et 

al., 2010; Pereira et al., 2012; Ibarra et al., 2014; Caputo et al., 2016; Fan et al., 2016).  
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HIPÓTESE/JUSTIFICATIVA 

Embora os InDels sejam de fácil aplicabilidade e possuam características importantes na 

quantificação de mistura de DNA, estudos que empregam estes marcadores são recentes na 

literatura, principalmente quando ligados ao cromossomo X, uma vez que os InDels 

autossômicos são muito mais explorados. 

Apesar de seu baixo poder de discriminação em relação aos marcadores autossômicos, quando 

reunidos em painéis os X-InDels são capazes de complementar análises tradicionais de forma 

eficaz. 

Dessa forma, há a necessidade de que se tenha disponível um conjunto de lócus informativos 

complementares, como no caso do cromossomo X, que potencializem a capacidade de se 

quantificar misturas de DNA e elucidar identificações humanas mais complexas ou com 

material genético degradado.  

Neste trabalho, propomos a seleção e descrição formal de um número adequado de lócus do 

tipo InDel bialélicos ligados ao cromossomo X que possam ser aplicados em estudos de 

análises populacionais.  

O presente estudo busca complementar os trabalhos de padronização de conjuntos de InDel 

autossômicos anteriormente desenvolvidos neste laboratório através da busca por novos lócus 

do tipo InDel ligados ao cromossomo X, tendo, portanto, como hipótese, a possibilidade de 

se estabelecer as condições laboratoriais em um conjunto/painel de lócus InDels do 

cromossomo X selecionados de maneira que sejam capazes de produzir perfis genéticos com 

alto poder de discriminação, eficientes para estimar parâmetros populacionais e forenses. 
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OBJETIVOS 

Realizar a descrição formal de lócus InDel bialélicos ligados ao cromossomo X, ou seja, 

descrição das condições laboratoriais para detecção fenotípica, definição qualitativa dos 

fenótipos possíveis, análise de segregação, estimativa de frequências alélicas, equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, diversidade haplotípica, desequilíbrio de ligação e parâmetros forenses.  

Mediante padronização das condições de PCR de seus primers flanqueadores e inserção-

específicos, objetivamos descrever lócus úteis para estudos populacionais e identificação e 

dosagem de diferentes linhagens de DNA na mesma solução.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Selecionamos os critérios para a seleção dos locus InDel do cromossomo X. Após sua seleção, 

foi feito o desenho dos primers flanqueadores e dos complementares à sequência de alelo-

específicos dos lócus selecionados. Sete pares de primers flanqueadores e sete inserção-

específicos tiveram suas condições de PCR convencional padronizadas. Os primers 

flanqueadores foram empregados na análise de uma amostra da população urbana brasileira, 

composta por 80 trios (Mãe-Filha(o)-Pai), coletadas previamente durante execução de outros 

projetos do laboratório. Os fenótipos obtidos foram então utilizados para estimar as 

frequências alélicas desses lócus e seus respectivos parâmetros populacionais e de interesse 

forense. 

AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

Amostras de sangue ou swab bucal de 240 indivíduos (80 trios Mãe-Filha(o)-Pai) utilizadas 

que pertencem ao banco de amostras Populações Urbanas composta de indivíduos que 

buscaram o Serviço de Paternidade do HCFMRP-USP, vinculado ao Departamento de 

Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (FMRP-USP). Foram coletadas 

previamente no período de setembro de 2003 a novembro de 2004 e já utilizadas para o projeto 

de pesquisa Parâmetros populacionais de polimorfismos do tipo InDel e padronização 

laboratorial para sua detecção. 

ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo complementou os trabalhos de padronização de conjuntos de InDel 

anteriormente desenvolvidos neste laboratório através da busca por novos lócus do tipo InDel 

ligados ao cromossomo X, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HCFMRP no processo HCRP nº 2073/2017 (ANEXO 1), com dispensa do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) (ANEXO 2). 
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COLETA E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL 

As amostras de sangue e swab bucal foram coletadas no período de setembro de 2003 a 

novembro de 2004 pelos funcionários do Laboratório de Genética Bioquímica do 

Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

O sangue e swab bucal foram coletados via punção venosa e esfregaço, respectivamente, 

armazenados em tubos Vacutainer com anticoagulante EDTA. 

As amostras, após serem utilizadas nos procedimentos da rotina médica, foram encaminhadas 

ao nosso laboratório e então estocadas à temperatura de -20ºC até o momento do uso no 

presente projeto. 

MARCADORES INSERÇÃO-DELEÇÃO ANALISADOS 

Escolha dos lócus InDel 

O banco de dados utilizado para seleção dos lócus InDel foi dbSNP (SNP database) do 

National Center for Biotechnology Information – NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/). 

Foram escolhidos lócus pertencentes à espécie Homo sapiens e classificados no banco como 

sequências nucleotídicas. As buscas pelos lócus foram refinadas utilizando filtros 

disponibilizados pelo site: 

(1) Status de Validação: validados pelo Banco de Dados 1000-Genomes; 

(2) Heterozigose: apenas lócus com heterozigose acima de 30%; 

(3) Cromossomo: todos pertencentes ao cromossomo X; 

Os lócus InDel resultantes foram então selecionados mediante outros filtros, segundo os 

critérios:  

(4) Número de alelos: foram escolhidos apenas lócus InDel bialélicos; 

(5) Tamanho da inserção: sequências de 10 a 50 pares de bases. O banco dbSNP fornece 

sequências de 1 a 50pb; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/
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(6) Razão entre bases: foram selecionados os lócus cujas sequências inserção tivessem razões 

“CG/AT”, “AC/TG” e “AG/TC” iguais, respectivamente, a “0,8-1,2”, “0,33-3,33” e 

“0,33-3,33”, para evitar repetições de bases;  

(7) Desenho de primers: buscou-se sequências em que fosse possível desenhar, pelo menos, 

um par de primers flanqueadores à inserção e um primer inserção-específico (um dos 

iniciadores sendo complementar à inserção e o outro par seria um dos dois primers 

flanqueadores). Para o desenho dos primers alelo-específicos, foi estabelecido que a 

extremidade 3’ poderia avançar, no máximo, seis pares de bases na região flanqueadora à 

inserção, para minimizar o risco de pareamento inespecífico. 

Desenho dos primers 

Conjuntos de 3-4 Primers foram desenhados para cada um dos lócus, sendo um par de primers 

complementares às regiões flanqueadoras à inserção (E/Forward e D/Reverse) (Figura 2), o 

terceiro primer sendo inserção-específico, complementar a um segmento contendo a inserção 

(I/Forward ou Reverse) (Figura 2), e, em alguns casos, um quarto primer sendo deleção-

específico, complementar a um segmento onde ocorre a deleção (L/Forward ou Reverse) 

(Figura 3). 

 

Figura 2. Par de primers complementares às regiões flanqueadoras à inserção (à esquerda, o Primer 

FLA E, forward; e à direita, o Primer FLA D, Reverse) e primer inserção-específico (em vermelho, 

podendo ser forward ou reverse), complementar a um dos primers flanqueadores. 
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Figura 3. Quarto primer deleção-específico (em roxo, podendo ser forward ou reverse), complementar 

a um dos primers flanqueadores. 

 

Os primers flanqueadores e alelo-específicos dos novos lócus do cromossomo X aqui 

selecionados foram desenhados um por vez utilizando o software Primer 3 

(http://primer3.ut.ee), bem como a possibilidade de produzirem artefatos moleculares, como 

hairpin ou dímeros (homo ou heterodímeros). 

A especificidade de cada par de primers e a temperatura de melting entre eles (Tm, a qual não 

poderia exceder 5ºC de diferença entre os primers) foram analisadas por PCR in-silico através 

do programa online UCSC In-Silico PCR (https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr) 

pertencente à University of California, Santa Cruz. 

ANÁLISES LABORATORIAIS 

Extração do DNA 

O DNA das amostras aqui utilizado havia sido extraído para uso em outros projetos do nosso 

laboratório, e foi previamente extraído de sangue ou swab bucal seguindo, respectivamente, 

os Protocolo 1 e 2 (ANEXO 3 do Laboratório de Genética e Bioquímica do Departamento de 

Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), adaptado do método 

descrito por (Higuchi, 1989). As amostras encontram-se armazenadas à -20ºC para serem 

amplificadas na técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) convencional. Este 

http://primer3.ut.ee/
https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr
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método foi utilizado novamente no caso da necessidade de novas extrações destas amostras, 

bem como na ausência de amplificação. 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Foram realizadas padronizações da quantidade de reagentes para os novos lócus analisados 

quanto aos seus pares de primers flanqueadores e alelo-específicos. Os reagentes e suas 

concentrações iniciais, seguidos dos procedimentos para a PCR convencional estão descritos 

no Protocolo 3 (ANEXO 3) do Laboratório de Genética e Bioquímica do Departamento de 

Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP).  

A técnica de PCR foi realizada com mix de reagentes contendo as mesmas quantidades de 

Buffer, dNTP e Taq Polimerase nas reações de amplificação para todos os lócus. Foi utilizado 

4 µL da amostra de DNA, 2,5 µL de Buffer, 0,25 µL de dNTP e 0,10 µL de Taq Polimerase. 

O volume de 25 µL na solução final foi completado com água ultrapura miliq. 

Os volumes de Cloreto de Magnésio (MgCl₂) e de Primer utilizados no mix de reagentes 

variaram conforme o lócus analisado, bem como a temperatura de pareamento para cada par 

de primer. As quantidades de Cloreto de Magnésio e de Primer e as temperaturas definidas 

para cada primer estão especificadas na seção de Resultados (Tabela 4). 

A cada amplificação adicionou-se ao ensaio um controle negativo contendo água ultrapura 

miliq em vez de DNA. As reações de amplificação foram realizadas no termociclador 

GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems).  

Os programas de termociclagem variaram em relação à temperatura de pareamento de cada 

par de primers de acordo com o lócus analisado. Em todas as reações, a ciclagem resultante 

foi: aquecimento inicial a 95°C por 10 minutos, seguidos por 30 ciclos de 95°C por 1 min, a 

temperatura de pareamento de cada primer por 1 min e 72ºC por 1 minuto, com extensão final 

a 70ºC por 10 minutos. 

Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (PAGE) 

O DNA amplificado em PCR convencional para cada amostra selecionada foi analisado por 

eletroforese em gel de poliacrilamida nativa (PAGE) 10%, não-desnaturante, seguindo o 

Protocolo 4 (ANEXO 3) do Laboratório de Genética e Bioquímica do Departamento de 
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Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). A eletroforese teve 

duração de aproximadamente 2 horas, com fonte de voltagem constante, ajustada a 200V. 

Coloração e secagem de gel 

O gel foi posteriormente corado por solução de nitrato de prata, seguido de secagem forrando-

se o gel com papel celofane culinário umedecido, Protocolo 5 (ANEXO 3) do Laboratório de 

Genética e Bioquímica do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (FMRP-USP). 

ANÁLISES DE DADOS 

Utilizando os genótipos observados na tipagem das amostras parentais, foram estimados 

parâmetros populacionais tais como estimativa das frequências alélicas e fenotípicas, 

aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) e heterozigose observada (Hobs) e 

esperada (Hesp), cujas fórmulas encontram-se no item “Análise de Dados” (ANEXO 4). O 

software utilizado foi o programa Genepop 4.4.3. Através do programa Arlequin 3.5, foi 

possível analisar os haplótipos obtidos na amostra de pais, sua diversidade haplotípica (cuja 

fórmula está disponível no ANEXO 4), além do desequilíbrio de ligação entre os lócus para 

mães e pais. 

Por meio do software online ChrX-STR.org 2.0 Calculator, disponível no site Forensic ChrX 

Research (http://www.chrx-str.org), foram estimados também parâmetros de interesse 

forense, como o conteúdo de informação do polimorfismo (PIC) e seu valor cumulativo, o 

Poder de Discriminação Feminino (PDf) e Masculino (PDm) e seus valores cumultativos e 

Índice de Paternidade (IP).  O software também forneceu a Chance Média de Exclusão (Mean 

Exclusion Chance – MEC) dos marcadores do cromossomo X em trios envolvendo filhas 

MECTRIOS) e envolvendo pai/filha sem informação genotípica materna (MECDUOS), segundo 

(Desmarais et al., 1998). A descrição detalhada de todos estes parâmetros e suas fórmulas 

encontram-se no item “Análise de Dados” (ANEXO 4). 

  

http://www.chrx-str.org/


 

26 

 

RESULTADOS  

SELEÇÃO DOS LÓCUS E DESENHO DOS PRIMERS 

A partir dos critérios descritos na seção Materiais e Métodos para seleção dos lócus InDel, foi 

encontrada uma quantidade de lócus resultantes de cada filtro utilizado, listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Número de lócus encontrados após aplicação de cada critério de seleção. 

Filtros Número de lócus InDel 

Organismo Homo sapiens 22.897.413 

Sequências com inserções nucleotídicas 12.189.619 

Validados pelo 1000-Genomes 4.046.447 

Heterozigose 30-50% 651.725 

Localização no Cromossomo X 19.551 

Bi-alélicos 17.283 

Inserções maiores que 9 pb (*) 715 

Inserções menores que 50 pb (**)  715 

Relação CG/AT entre 0,8 e 1,2 118 

Relação AC/TG entre 0,33 e 3,33 71 

Relação AG/TC entre 0,33 e 3,33 31 

Possibilidade de se desenhar um par de primers 
flanqueadores e um primer inserção-específico. 

14 

Legenda: (*) pb: pares de bases; (**) O banco dbSNP fornece sequências de 1 a 50pb.  

 

A filtragem dos lócus InDel partiu de 22.897.413 lócus registrados no banco NCBI. Destes, 

apenas 19.551 pertenciam ao cromossomo X. Após aplicados os diversos filtros, restaram 

selecionados 31 lócus do cromossomo X. Destes últimos, foram selecionados apenas aqueles 

para os quais fosse possível desenhar um par de primers flanqueadores e um primer inserção-

específico, resultando em 14 lócus InDel neste cromossomo.  

A Tabela 2 lista os 14 lócus resultantes com sua disposição no cromossomo X e suas 

sequências Inserção. O lócus com a maior sequência inserção foi o rs533814001, com 34 

pares de bases. 
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Tabela 2. Lócus selecionados e suas respectivas localizações e sequências inserção. 

Nº rs 
Localização 
(Chr. X) 

Sequência Inserção 

1 rs66994309 p22.33 AGGCTTCTCACTG 

2 rs112810198 p22.31 GCCTTAGAAGCT 

3 rs141186933 p22.31 TTACCTAGCCTTGGAGCCCTTAC 

4 rs67927550 p22.2 AGACAACACCGAGTAAGTGGC 

5 rs533814001 p22.2 CTCAGGAGGGTTAGGCAGGAGAATCACTTGAACC 

6 rs11268957 p22.2 AAAGAGAAGTATCCTGGCTAGCAGGAAAAGG 

7 rs11272134 p11.3 TGAGCTCTCCATAGCCCAGTGAAGT 

8 rs111644377 q21.1 GCACATGTGT 

9 rs201997001 q22.1 ATGATGATGACGATGACGCTGAC 

10 rs199946822 q23 GGTGTAAGGAATG 

11 rs66472618 q23 CATTTCTCTCTTGCCTGCCACCATGTAGGC 

12 rs144494698 q24 TTTGGCAGAGCCA 

13 rs35841746 q24 TCCCATTAGAAATTAGAGGGAGCTTGC 

14 rs201212124 q25 CTTAGGGCTATGAACTTTTCCC 

 

Coincidentemente, sete estão localizados no braço curto e os outros sete no braço longo 

(Figura 4).  

 

 

Figura 4. 14 lócus InDel resultantes localizados no cromossomo X. 

 

Para estes 14 lócus selecionados, foram desenhados pares de primers do tipo flanqueadores, 

identificados como FLA E (Flanqueador Esquerdo), correspondente ao primer forward, e 

FLA D (Flanqueador Direito), correspondente ao primer reverse. Também 14 primers do tipo 

inserção-específicos (identificados como INS) e sete primers do tipo deleção-específicos 

(identificados como DEL), listados na Tabela 3.  
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Tabela 3. Primers desenhados para cada lócus selecionado, segundo apelidos e tipos de cada 

primer:.FLA E (Flanqueador Esquerdo, forward), FLA D (Flanqueador Direito, Reverse), INS 

(Inserção) e DEL (Deleção). 

rs Apelido (*) Tipo Sequência 5’-3’ 

rs66994309 MIDX309E FLA E AGTTTTGCCAGACCACTTCAG 

 MIDX309D FLA D GCCACCATTCCACCTGTTAC 

 MIDX309I INS TACTCACCCAGGCTTCTCAC 

rs112810198 MIDX198E FLA E GGTGCAGAGAATAATACCCCA 

 MIDX198D FLA D GAACTTCCAGAGAGAACCCCT 

 MIDX198I INS GGAAGGCCTTAGAAGCTGC 

rs141186933 MIDX933E FLA E GTGTCCTTTACCGGCTTTCC 

 MIDX933D FLA D GCTCTTCTGCTCAATCCTCC 

 MIDX933I INS AGTTACCTAGCCTTGGAGCC 

rs67927550 MIDX550E FLA E GGCACACACATACCCTTCTC 

 MIDX550E FLA D AGAAGGCCACCGTTTGAAAC 

 MIDX550I INS ACCGAGTAAGTGGCAGACC 

rs533814001 MIDXA01E FLA E GGCCAAACCCCATCTCTACT 

 MIDXA01D FLA D ACAAGCCCACTGTGAATGCT 

 MIDXA01I INS ATTCTCCTGCCTAACCCTCC 

 MIDXA01L DEL GCAACCTCCACCTCCTGTAG 

rs11268957 MIDX957E FLA E TCCATGTTGCTGCAAAGGAC 

 MIDX957D FLA D TACACTCCCACCTCCCCATT 

 MIDX957I INS TTCCCTTTTCCTGCTAGCCA 

 MIDX957L DEL TCCAACTCCTTTACTCTTCGAC 

rs11272134 MIDX134E FLA E CTCATCCAGAAATACCCTCACG 

 MIDX134D FLA D AGCTGACATAGTGCCACTGT  

 MIDX134I INS TAGCCCAGTGAAGTTGAGCT 

rs111644377 MIDX377E FLA E CACTCCCCACATCACTTTGC 

 MIDX377D FLA D GATGAAAATGGTGGTGCAGC 

 MIDX377I INS TCCCTGCCAGCACATGTGT 

rs201997001 MIDXB01E FLA E TGGGGTCAAGAAAGCACAGA 

 MIDXB01D FLA D GAAACTGTATGAAATGCCTGGC 

 MIDXB01I INS CGTCATCGTCATCATCATCTCA 

 MIDXB01L DEL CTGCAGTCATCATTATCTCAGC 

rs199946822 MIDX822E FLA E AGGGTTTCTACAATTTGGGGT 

 MIDX822D FLA D AAACAAGCAATGGGGAAGGA 

 MIDX822I INS TGCACCCATTCCTTACACCA 

 MIDX822L DEL CAGAAGATTGAAACTGCACCAT 

rs66472618 MIDX618E FLA E ACACGGTGGGAGATAATGGT 

 MIDX618D FLA D TTGAGCATGGAAAGGAAGCC 

 MIDX618I INS TGGCAGGCAAGAGAGAAATG 

 MIDX618L DEL GGAAGGTGAAAGGCATGAGAG 

rs144494698 MIDX698E FLA E GCTTGGCACGAATAACTTCCT 

 MIDX698D FLA D CCACTCCGCATCACCAGTTA 

 MIDX698I INS AAAGGGCCTGAGTGCTGATA 

 MIDX698L DEL CCTTTGGATCAATAAGCAAGGG 

rs35841746 MIDX746E FLA E CGCACACTCCTTCCTACCTT 

 MIDX746D FLA D CAAGTCTCTGCTCATTCGGC 

 MIDX746I INS AGAAATTAGAGGGAGCTTGCTC 

 MIDX746L DEL GGATGCTCTGATGGGAAAGG 
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Tabela 3 (Continuação). Primers desenhados para cada lócus selecionado, segundo apelidos e tipos de 

cada primer:.FLA E (Flanqueador Esquerdo, forward), FLA D (Flanqueador Direito, Reverse), INS 

(Inserção) e DEL (Deleção). 

rs201212124 MIDX124E FLA E CCTTTCTTCTGCTGGGTTTCA 

 MIDX124D FLA D TGCTCCTGAATGAATATTGGGG 

  MIDX124I INS GGGCTATGAACTTTTCCCCT 

 

Legenda: (*) A nomenclatura adotada para cada lócus significa “Marcador Inserção-Deleção do 

cromossomo X”, seguida dos últimos três algarismos de seu respectivo rs. No caso de repetição de 

números entre diferentes rs, optou-se por uma letra seguida dos últimos dois algarismos (Exemplo: 

MIDXA01 e MIDXB01, para os lócus rs533814001 e rs201997001, respectivamente). 

 

O desenho de pares de primers flanqueadores e um primer inserção-específico foi realizado 

para todos os lócus. No primeiro bloco, no braço curto, foi possível desenhar primers deleção-

específicos em apenas dois lócus, rs533814001 e rs11268957. No bloco do braço longo do 

cromossomo, foi possível desenhar primers deleção-específicos para os lócus rs201997001, 

rs199946822, rs66472618, rs144494698 e rs35841746. 

Dos 14 lócus selecionados, foram escolhidos sete que formam dois blocos de haplótipos para 

se realizar a padronização de seus primers flanqueadores e inserção-específicos desenhados. 

A Figura 5 ilustra a posição dos sete lócus selecionados do cromossomo X e a distância em 

Centimorgan (cM) entre eles. 

 

Figura 5. Posição dos sete lócus selecionados no cromossomo X, com o tipo de primer desenhado para 

cada um e a distância em Centimorgan (cM) entre eles 
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A distância em centiMorgans entre os dois blocos de haplótipos é de 90,5 cM, cada um 

localizado em um braço do cromossomo. O bloco no braço curto do cromossomo contém 

quatro lócus.  

Foi realizado um levantamento sobre a consequência funcional, o gene em que estão 

localizados e o transcrito dos sete lócus selecionados. Segundo o banco de dados NCBI, todos 

os sete lócus são variantes intrônicos, mas para apenas três deles foi possível obter o gene em 

que estão localizados e seus transcritos. O lócus MIDX198 encontra-se no gene 

LOC107985675, transcrevendo ncRNA. O lócus MIDX933 e o lócus MIDX746 transcrevem 

RNAm dos genes TBL1X e SEPT76, respectivamente. 

PADRONIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DA PCR 

Os volumes de Cloreto de Magnésio (MgCl₂) e de Primer aplicados na reação de PCR para 

cada lócus variaram conforme o par de primers utilizado (Tabela 4). O software online UCSC 

In-Silico PCR testou a especificidade de cada primer desenhado e forneceu suas temperaturas 

de pareamento. Estas temperaturas serviram como ponto de partida para a padronização da 

PCR. Algumas delas sofreram ajustes e as temperaturas empregadas também estão listadas 

na Tabela 4.  
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Tabela 4. Temperatura e quantidades de reagentes padronizados para os primers flanqueadores e 

inserção-específicos. 

Lócus Pares de Primers Temp. (ºC) 
Reagentes 

MgCl₂ (µL) Solução de primers (µL) 

MIDX198 FLA E - FLA D 59 2,00 1,00 

INS - FLA D - - -- 
MIDX933 FLA E - FLA D 64 2,00 2,00 

INS - FLA D 56 2,00 2,00 
MIDX550 FLA E - FLA D 64 2,00 2,00 

INS - FLA D 56 1,00 2,00 
MIDXA01 FLA E - FLA D 64 2,00 1,00 

FLA E- INS 59 2,00 1,00 
MIDX618 FLA E - FLA D 64 2,00 2,00 

FLA E- INS 56 2,00 2,00 
MIDX698 FLA E - FLA D 64 2,00 2,00 

FLA E- INS 59 2,00 1,00 
MIDX746 FLA E - FLA D 64 2,00 2,00 

INS - FLA D 56 2,00 2,00 

Legenda: As concentrações iniciais de MgCl2 e da solução de primers foram, respectivamente, 25 mM 

e 2,5 μM de cada primer (direto e reverso). Os demais reagentes utilizados foram Tampão de reação 10x 

livre de MgCl2 (Tris/HCl 100 mM ph 8,3; Kcl 500 mM), Taq DNA polimerase (5 U/μL) e dNTP (20 

mM de cada base). O volume final de 25 μL foi completado com água ultrapura MiliQ. 

 

As temperaturas de pareamento utilizadas foram 56ºC, 59ºC e 64ºC, conforme o par de 

primers utilizado. Foram necessários 2,00 µL de cloreto de magnésio em todas as reações, 

com exceção da reação contendo o par de primers Inserção (INS) - Flanqueador Direito (FLA 

D) do lócus MIDX550, para a qual foi utilizada apenas 1,00 µL. O volume da solução de 

primers variou entre 1,00 e 2,00 µL. 

Não foi possível se obter a padronização para o primer inserção-específico desenhado para o 

lócus MIDX198, uma vez que nas fenotipagens o primer mostrava-se inespecífico. Após 

alterações na quantidade dos reagentes e reextração do DNA das amostras, sem sucesso, um 

novo primer inserção-específico deste lócus foi desenhado e testado nas amostras. Com a 

persistência de sua inespecificidade, optou-se por manter as análises apenas com o par de 

primers flanqueadores deste lócus.   
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DETERMINAÇÃO DOS FENÓTIPOS DE CADA LÓCUS 

Para os primers flanqueadores, todos os lócus apresentaram fácil amplificação e visualização 

de bandas nítidas em PAGE compatível com o tamanho esperado dos amplicons estimados 

pelo software In-Silico PCR (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Fenótipos e visualização do padrão de bandas após amplificação com os primers 

flanqueadores E e D. As amostras, em cada lócus, estão ordenadas por fenótipo ii, id e dd. Os números 

em cada pista representam o tamanho do amplicon correspondente, em pares de bases (pb). 

 

Nos indivíduos heterozigotos, amostras nas pistas centrais em cada locus da Figura 6, foi 

possível observar o padrão de duas bandas, referentes aos alelos inserção (banda superior) e 

deleção (banda inferior), e, nos indivíduos homozigotos, somente uma das bandas.  

No uso de primers inserção-específicos, com exceção do lócus MIDX198, todos os demais 

lócus apresentaram visualização nítida de bandas. Conforme apresentado na Figura 7, é 

possível observar uma única banda correspondente ao alelo inserção de indivíduos 

heterozigotos e homozigotos para o alelo inserção, enquanto que o outro homozigoto pode 

ser identificado pela ausência da banda. 
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Figura 7. Fenótipos e visualização do padrão de bandas após amplificação com os primers inserção-

específicos. Não foi possível padronizar o primer inserção-específico para o lócus MIDX198. As 

amostras, em cada lócus, estão ordenadas por fenótipo dd, id e ii. Os números em cada pista representam 

o tamanho do amplicon correspondente, em pares de bases (pb). 

 

A análise fenotípica dos sete lócus InDel selecionados foi realizada em 80 trios Mãe-Filha(o)-

Pai, com paternidade confirmada, utilizando apenas os primers flanqueadores. O fenótipo dos 

240 indivíduos para cada lócus podem ser visualizados no ANEXO 5.  

Em três indivíduos não se obteve amplificação (indivíduo 5002-P para o lócus MIDX550; 

5103-F para o lócus MIDX746; e 5142-P para o lócus MIDX618), mesmo após alterações da 

técnica de extração e amplificação. Os fenótipos destes indivíduos não foram considerados 

nas análises estatísticas, assim como não foram realizados Análise de Segregação nem Índice 

de Paternidade para os trios aos quais pertenciam. 

Foram obtidas 1677 fenotipagens ao todo. Para o primer MIDX198I não foi possível obter 

sua padronização, enquanto que para os demais primers inserção-específicos, foram 

realizadas tipagens até que a padronização fosse alcançada, totalizando 150 tipagens. 

ANÁLISE DE SEGREGAÇÃO 

Como esperado, não houve exclusões de paternidade. A análise de segregação foi feita para 

filhas e filhos separadamente (Tabela 5), uma vez que estes últimos herdam o cromossomo X 

apenas das mães.  
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Tabela 5. Análise de segregação para todas as filhas e todos os filhos. Não houve desvio de segregação. 

Mãe Pai Filha MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

ii i ii 23 6 1 8 16 11 18 

 d id 4 9 7 5 7 3 4 

id i ii 2 9 2 3 10 4 9 

  id 8 4 4 6 3 12 4 

 d id 0 1 9 6 3 2 3 

  dd 2 2 3 4 1 3 1 

dd i id 2 6 5 1 1 4 0 

 d dd 0 4 9 8 0 2 2 

Total 41 41 40(*) 41 41 41 41 

Mãe Filho MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

ii i 30 9 9 11 23 15 21 

id i 5 11 6 10 10 10 7 

 d 4 8 9 14 3 7 8 

dd d 0 11 15 4 3 7 2 

Total 39 39 39 39 39 39 38(*) 

(*) Não foi possível obter a fenotipagem dos indivíduos 5002P para o lócus MIDX550, da tabela de 

Filhas, e 5103F para o lócus MIDX746, da tabela de filhos. 

 

Foram analisados todos os tipos de cruzamentos (MxP) e, em cada caso, os fenótipos possíveis 

de serem encontrados nas filhas ou filhos. Dos números totais de filhas e filhos, não houve 

nenhum fora do esperado. Não houve desvio de segregação. Os dados se apresentaram em 

proporções compatíveis com a herança codominante. 

Não foram observadas três combinações envolvendo o alelo deleção no lócus MIDX198, uma 

no MIDX618 e uma no lócus MIDX746. Esta situação era esperada uma vez que tais lócus 

apresentam as menores frequências do alelo deleção (como está representado na seção 

Parâmetros Populacionais). Particularmente o lócus MIDX198, que apresenta a maior 

frequência do alelo inserção, é o que contém o maior número de combinações dos genótipos 

M(ii)-F(ii/i)-Pai(i), tanto para filhas como para filhos. 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As análises estatísticas consideraram apenas os indivíduos geneticamente independentes, isto 

é, isto é, 80 mães e 80 pais, para o cálculo de frequências alélicas e genotípicas, bem como 

para o cálculo dos parâmetros forenses. As heterozigoses observadas e esperadas foram 
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calculadas apenas para as amostras de mães e a análise haplotípica considerou apenas pais, 

filhas e filhos. 

Frequências alélicas, aderência ao EHW e heterozigose 

O número de indivíduos para cada fenótipo encontrado, suas frequências alélicas, e a 

aderência para o EHW foram calculadas foram calculados na amostra de mães e pais. As 

heterozigoses observada e esperada foram calculadas apenas nas amostras de mães, uma vez 

que os pais apresentam o cromossomo X em hemizigose, ou seja, sem a ocorrência de 

heterozigotos. Estes valores estão apresentados na Tabela 6.  

Tabela 6. Números de indivíduos observados nas amostras de Mães e pais, frequência alélica pi do alelo 

i e valor de p para aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weingberg (EHW). As heterozigoses observada 

(HOBS) e esperada (HESP) foram calculadas apenas para a amostra de mães. 

Lócus 
nº Indivíduos Observados 

pi p (EHW) HOBS HESP 
ii id dd i d 

MIDX198 57 21   2 71 9 0,8583 0,3439 0,2625 0,2432 

MIDX933 24 35 21 46 34 0,5375 0,6215 0,4375 0,4972 

MIDX550 17 34 29 28 51 0,4051 0,7193 0,4250 0,4820 

MIDXA01 24 43 13 37 43 0,5333 0,7831 0,5375 0,4978 

MIDX618 46 30   4 64 15 0,7848 0,3553 0,3750 0,3378 

MIDX698 29 38 13 55 25 0,6292 0,5866 0,4750 0,4666 

MIDX746 43 33   4 54 26 0,7208 0,5738 0,4125 0,4025 

Total        0,4179 0,4194 

 

O lócus MIDX198 apresentou a menor heterozigose observada entre as mães, o que é 

proporcional à alta frequência do alelo inserção neste lócus. No entanto, nota-se que a 

heterozigose no lócus MIDX198 foi menor do que 30%, contrariando um dos critérios 

estabelecidos na seleção dos lócus à partir do banco de dados NCBI. 

Todos os lócus apresentaram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, com p>0,05. 

Quando comparados com o valor máximo que os parâmetros forenses podem apresentar com 

uma frequência alélica pi = 0,5, ou seja, uma heterozigose máxima, como mostra a Tabela 6, 

pode-se observar que, com exceção dos lócus MIDX198 e MIDX618, os demais lócus aqui 

estudados apresentaram valores significativos próximos de seu valor máximo, demonstrando 

que estes lócus podem ser eficazes para fins forenses. 
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As frequências alélicas encontradas na população de 80 trios Mãe-Filha(o)-Pai analisados 

neste estudo foram comparadas com as frequências alélicas de populações do projeto 1000 

Genomes (Tabela 7), disponíveis no banco de dados Ensembl genome browser 93 

(https://www.ensembl.org/index.html).  

O projeto 1000 Genomes, já em sua 3ª fase, teve sua publicação mais recente em 2015 e 

continha 26 populações (Consortium, 2015). Atualmente, são encontradas 30 populações 

(2.504 genomas humanos) em seu banco de dados (http://www.internationalgenome.org/data-

portal/population), e estão agrupadas em cinco superpopulações continentais, segundo o 

projeto: Leste Asiáticas (EAS), Europeias (EUR), Africanas (AFR), Americanas (AMR), e 

Sul Asiáticas (SAS). 

A Tabela 7 apresenta as frequências das superpopulações do projeto 1000 Genomes, 

disponíveis no banco de dados Ensembl comparadas com as frequências da população 

analisada neste trabalho (Banco Populações Urbanas), correspondente ao interior de São 

Paulo. 

 

Tabela 7. Comparação entre as frequências do alelo inserção da população estudada e superpopulações 

disponíveis pelo 1000 Genomes. 

Lócus 

Populações 
Amplitude 

entre as 
Frequências 

Populações 
Urbanas 

(SP) 

Leste 
Asiática 

Europeia Africana Americana 
Sul 

Asiática 

rs112810198 0,858 0,741 0,892 0,810 0,782 0,854 0,151 
rs141186933 0,537 0,535 0,474 0,787 0,365 0,599 0,422 
rs67927550 0,405 0,419 0,426 0,728 0,451 0,593 0,309 

rs533814001 0,533 0,493 0,651 0,622 0,617 0,487 0,164 
rs66472618 0,785 0,674 0,768 0,801 0,771 0,706 0,127 

rs144494698 0,629 0,661 0,537 0,961 0,618 0,673 0,424 
rs35841746 0,721 0,890 0,837 0,741 0,811 0,821 0,149 

 

Análise de haplótipos e diversidade haplotípica 

Com base nos haplótipos transmitidos pelos pais, foi possível estabelecer quais haplótipos 

foram transmitidos pelas mães às suas filhas. A análise de haplótipos foi então realizada 

https://www.ensembl.org/index.html
http://www.internationalgenome.org/data-portal/population
http://www.internationalgenome.org/data-portal/population
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contendo os haplótipos dos pais (80 haplótipos), dos filhos (39 haplótipos) e os haplótipos 

maternos transmitidos às filhas (41 haplótipos), totalizando 160.  

Foram computados 64 haplótipos. No entanto, quatro haplótipos foram desconsiderados, uma 

vez que continham indivíduos cuja fenotipagem em um lócus não foi obtida. A Tabela 8 

apresenta os 60 haplótipos considerados, ordenados de acordo com sua frequência, seguidos 

da Diversidade Haplotípica. 
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Tabela 8. Haplótipos analisados dos cromossomos X nas amostras de pais, filhas e filhos, e a 

Diversidade Haplotípica encontrada. 

Nº Frequência 
Haplótipos Nº 

Ind. MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

1 0,0705 i i d d i i i 11 

2 0,0577 i d d i i i i 9 

3 0,0513 i i d i i i i 8 

4 0,0513 i d d d i i i 8 

5 0,0449 i i i d i i i 7 

6 0,0385 i d d i i d i 6 

7 0,0385 i i i i i i i 6 

8 0,0385 i i i i i i d 6 

9 0,0385 i i i i i d i 6 

10 0,0321 i i d d i i d 5 

11 0,0256 i i d d i d i 4 

12 0,0256 i d d d i i d 4 

13 0,0256 i i i d i d i 4 

14 0,0192 i d d i i i d 3 

15 0,0192 i i d d d i i 3 

16 0,0192 i d i i i i i 3 

17 0,0192 i i d i i d i 3 

18 0,0192 d d d d i i i 3 

19 0,0192 d d d i i i i 3 

20 0,0128 i d d d d d i 2 

21 0,0128 i i i i i d d 2 

22 0,0128 i d i i i d d 2 

23 0,0128 i d i d i d i 2 

24 0,0128 i i d i i i d 2 

25 0,0128 i d d d i d i 2 

26 0,0128 i d d i i d d 2 

27 0,0128 i d i d d i i 2 

28 0,0128 d d d d d d i 2 

29 0,0128 i i i d i d d 2 

30 0,0128 d i i d i i d 2 

31 0,0128 d d i i i d i 2 

32 0,0128 i i i i d d i 2 

33 0,0064 i i i d d i i 1 

34 0,0064 i i d d d i d 1 

35 0,0064 i d d d d i d 1 

36 0,0064 i d d i d i i 1 

37 0,0064 i i i i d d d 1 

38 0,0064 i i d d i d d 1 

39 0,0064 i d i d i d d 1 

40 0,0064 i d d d d i i 1 

41 0,0064 d i d d d d d 1 

42 0,0064 d i i i d i i 1 
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Tabela 8 (Continuação). Haplótipos analisados dos cromossomos X nas amostras de pais, filhas 

e filhos, e a Diversidade Haplotípica encontrada. 

43 0,0064 i d i d i i i 1 

44 0,0064 d i d d d i i 1 

45 0,0064 d d i d i i i 1 

46 0,0064 i d i i i d i 1 

47 0,0064 d i i i i d i 1 

48 0,0064 d i d i i d d 1 

49 0,0064 i d i d d d i 1 

50 0,0064 d d d i d d i 1 

51 0,0064 i i d i d i i 1 

52 0,0064 i i d i i d d 1 

53 0,0064 i d i d d i d 1 

54 0,0064 d d i d i d i 1 

55 0,0064 d i d i i i i 1 

56 0,0064 d i d d i d i 1 

57 0,0064 d i d i d i d 1 

58 0,0064 i d i d d d d 1 

59 0,0064 d i i i i i i 1 

60 0,0064 d i d i i d i 1 

60 Diversidade Haplotípica: 0,97759434    +/- 0,00342176 156 

O haplótipo mais comum foi encontrado em 11 indivíduos, com diversidade haplotípica 

dentro do esperado. Em ordem crescente, os demais haplótipos foram encontrados 28 vezes 

em apenas um indivíduo, 13 vezes em dois indivíduos, seis vezes em três, três vezes em 

quatro, uma vez em cinco, quatro vezes em seis, uma vez em sete, duas vezes em oito e uma 

vez em nove indivíduos. 

Desequilíbrio de ligação 

Os sete lócus foram analisados quanto ao Desequilíbrio de Ligação (DL) entre eles, para a 

amostra de pais, filhas e filhos. A representação do DL pode ser visualizada na Tabela 9, com 

o símbolo “+” para “ligado” e “-” para “sem ligação” quanto à relação entre os lócus.
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Tabela 9. Desequilíbrio de Ligação entre os lócus analisados com a amostra de mães e de pais. O 

símbolo “+” significa “com desequilíbrio de ligação” e “-” significa “sem desequilíbrio de ligação” 

quanto à relação entre os lócus.  

Lócus MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

MIDX198 * - - - - - - 

MIDX933 - * + - - - - 

MIDX550 - + * - - + -

MIDXA01 - - - * + - -

MIDX618 - - - + * - -

MIDX698 - - + - - * - 

MIDX746 - - - - - - * 

Foi observado desequilíbrio de ligação entre os lócus MIDX933 e MIDX550, os quais 

encontram-se no mesmo braço do cromossomo X, distantes em 7,9 cM, o que era esperado. 

No entanto, houve desequilíbrio de ligação entre os lócus MIDX550 e MIDX698, e 

MIDXA01 e MIDX618, todos em braços opostos do cromossomo X, distantes em 99 cM e 

90,5 cM, situação discrepante com o que se esperava baseado na distância relativamente 

grande entre eles. 

Parâmetros forenses 

Foram calculados, para a amostra de mães e pais, o Poder de Informação do Polimorfismo 

(PIC), Poder de Discriminação para mulheres (PDf) e para homens (PDm), e Chances Médias 

de Exclusão envolvendo trios Mãe/Filha(o)/Suposto Pai (MECTRIOS) e envolvendo Filha/Pai 

(MECDUOS), segundo (Desmarais et al., 1998) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Parâmetros forenses para as amostras de mães e pais. HESP: Heterozigose esperada para 

mulheres; PIC: Poder de Informação do Polimorfismo; PDf e PDm: Poder de Discriminação para 

Mulheres e Homens, respectivamente; e Chance Média de Exclusão para trios (MECTRIOS) e para duplas 

Filha/ Pai (MECDUOS). Os valores máximos de cada parâmetro são obtidos quando pi = 0,5 (Linha MAX). 

Lócus pi HESP PIC PDf PDm MECTRIOS MECDUOS 

MIDX198 0,8583 0,2432 0,2137 0,3977 0,2432 0,2137 0,1216 

MIDX933 0,5375 0,4972 0,3736 0,6236 0,4972 0,3736 0,2486 

MIDX550 0,4051 0,4820 0,3658 0,6155 0,4820 0,3658 0,2410 

MIDXA01 0,5333 0,4978 0,3739 0,6239 0,4978 0,3739 0,2489 

MIDX618 0,7848 0,3378 0,2807 0,5044 0,3378 0,2807 0,1689 

MIDX698 0,6292 0,4666 0,3578 0,6066 0,4666 0,3578 0,2333 

MIDX746 0,7208 0,4025 0,3215 0,5620 0,4025 0,3215 0,2012 

Cumulativo 0,9972 0,9791 0,9387 0,8085 

MAX 0,5000 0,5000 0,3750 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 

Todos mostraram valores de PIC entre 0,25 e 0,5, classificados, segundo (Botstein et al., 

1980) como medianamente informativos, com exceção do lócus MIDX198, com PIC inferior 

a 0,25. Este último apresentou também os menores valores para todos os parâmetros forenses 

analisados, decorrente da sua baixa heterozigose. 

Os Índices de Paternidade (IP) e a Probabilidade de Paternidade (W) foram calculados apenas 

para os trios Mãe-Filha-Pai, para cada lócus, e estão disponíveis na Tabela 11. A 

Propabilidade de Paternidade variou de 94,57% a 99,97%. 23 dos 41 trios analisados 

obtiveram valores acima de 99%. Nenhum apresentou IP > 10000 ou W> 99,99%. 
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Tabela 11. Índices de Paternidade e Probabilidade de Paternidade (W) por lócus para trio Mãe-

Filha-Pai. 

ID Trio 
Índices de Paternidade 

W 
MIDX198 MIDX550 MIDX933 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

5149 1,1274 2,3529 2,8249 1,8622 1,2346 1,4535 3,0769 0,9872 

5138 1,1274 1,7391 1,5480 1,8622 5,2632 1,4535 1,4815 0,9846 

5136 8,8496 2,3529 1,5480 1,8622 5,2632 3,2051 1,4815 0,9993 

5131 1,1274 1,7391 2,8249 2,1598 5,2632 1,4535 3,0769 0,9965 

5121 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 1,2346 3,2051 1,4815 0,9896 

5118 1,1274 2,3529 2,8249 1,8622 5,2632 1,4535 1,4815 0,9937 

5116 1,1274 1,7391 1,5480 2,1598 1,2346 1,4535 1,4815 0,9457 

5115 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 5,2632 1,4535 1,4815 0,9946 

5113 1,1274 1,7391 1,5480 1,8622 5,2632 3,2051 1,4815 0,9930 

5105 1,1274 2,3529 1,5480 2,1598 5,2632 1,4535 3,0769 0,9952 

5100 1,1274 1,7391 2,8249 2,1598 5,2632 1,4535 1,4815 0,9927 

5098 1,1274 1,7391 2,8249 2,1598 5,2632 3,2051 1,4815 0,9967 

5095 8,8496 2,3529 2,8249 1,8622 5,2632 1,4535 1,4815 0,9992 

5094 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 1,2346 1,4535 1,4815 0,9773 

5091 1,1274 2,3529 1,5480 2,1598 1,2346 1,4535 3,0769 0,9800 

5090 1,1274 1,7391 2,8249 1,8622 5,2632 1,4535 1,4815 0,9915 

5087 1,1274 1,7391 1,5480 1,8622 1,2346 3,2051 1,4815 0,9707 

5080 1,1274 2,3529 1,5480 1,8622 1,2346 1,4535 1,4815 0,9531 

5078 1,1274 2,3529 1,5480 2,1598 1,2346 3,2051 1,4815 0,9811 

5076 1,1274 1,7391 2,8249 2,1598 5,2632 1,4535 1,4815 0,9927 

5070 8,8496 2,3529 2,8249 2,1598 5,2632 3,2051 1,4815 0,9997 

5069 1,1274 2,3529 1,5480 2,1598 1,2346 1,4535 3,0769 0,9800 

5065 1,1274 2,3529 1,5480 1,8622 5,2632 3,2051 1,4815 0,9948 

5062 8,8496 2,3529 2,8249 2,1598 1,2346 1,4535 3,0769 0,9986 

5059 8,8496 1,7391 1,5480 2,1598 5,2632 1,4535 1,4815 0,9983 

5058 1,1274 1,7391 2,8249 2,1598 5,2632 3,2051 1,4815 0,9967 

5057 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 5,2632 1,4535 1,4815 0,9946 

5054 1,1274 2,3529 1,5480 1,8622 1,2346 1,4535 1,4815 0,9531 

5049 8,8496 2,3529 2,8249 2,1598 5,2632 1,4535 1,4815 0,9993 

5038 1,1274 1,7391 1,5480 1,8622 1,2346 3,2051 3,0769 0,9857 

5035 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 5,2632 3,2051 3,0769 0,9988 

5034 8,8496 1,7391 2,8249 2,1598 1,2346 1,4535 1,4815 0,9960 

5032 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 1,2346 1,4535 3,0769 0,9889 

5031 8,8496 2,3529 1,5480 2,1598 1,2346 3,2051 3,0769 0,9988 

5028 1,1274 2,3529 1,5480 2,1598 1,2346 3,2051 1,4815 0,9811 

5025 1,1274 2,3529 1,5480 1,8622 1,2346 1,4535 1,4815 0,9531 

5023 8,8496 2,3529 2,8249 2,1598 1,2346 1,4535 3,0769 0,9986 

5021 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 1,2346 1,4535 3,0769 0,9889 

5002 1,1274 1,7391 1,0000 2,1598 1,2346 1,4535 3,0769 0,9590 

5001 1,1274 2,3529 2,8249 2,1598 1,2346 1,4535 1,4815 0,9773 

5000 8,8496 1,7391 2,8249 2,1598 1,2346 3,2051 3,0769 0,9991 
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DISCUSSÃO 

FILTRAGEM DOS LÓCUS E DESENHO DOS PRIMERS  

Este trabalho teve como proposta inicial uma busca de lócus do tipo InDel ligados ao 

cromossomo X e sua descrição para estudos populacionais. A busca partiu de mais de 22 

milhões de sequências, disponibilizadas no banco de dados NCBI, e foi refinada até obtermos 

14 lócus para os quais fosse possível desenhar primers flanqueadores e inserção-específicos.  

O número de lócus InDel encontradas no cromossomo X que atendessem aos critérios 

estabelecidos mencionados em Materiais e Métodos, seria muito maior se, além do banco 

dbSNP, tivesse sido utilizado outro banco de dados, como por exemplo o banco dbVAR 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar), que contivesse sequências inserção maiores, uma vez 

que o dbSNP disponibiliza sequências com até 50 pb de extensão.  

PADRONIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DA PCR 

As reações de PCR tiveram algumas alterações na quantidade dos reagentes e nas 

temperaturas até que fosse possível visualizar em PAGE a amplificação do DNA.  

Foi possível estabelecer as condições necessárias para PCR para todos os primers, com 

exceção do primer inserção-específico do lócus MIDX198. 

Ao analisarmos toda a sequência do primer inserção-específico do lócus MIDX198, como 

ilustrado na Figura 8, pode ser observado que a extremidade 3’ do primer inserção-específico 

não avança na região flanqueadora, o que concorda com o último critério para a seleção dos 

lócus, visto em Materiais e Métodos, de não avançar mais do que seis pares de bases na região 

flanqueadora. Esta característica permitiria que a extremidade 3’ do primer permanecesse 

inteiramente pareada com a inserção (Figura 8A) e, quando o lócus apresenta um alelo 

deleção, a extremidade 3’ apresentaria 11 bases não pareadas, não havendo assim a 

amplificação do DNA (Figura 8B). Esta condição seria suficiente para tornar o primer 

específico. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar
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Figura 8. Pareamento do primer inserção-específico (em vermelho) desenhado no lócus MIDX198 com 

a inserção e (A) sem a inserção (B). Em verde, o primer flanqueador. Entre parêntesis, a sequência 

inserção (azul) e a sequência deleção (-). 

 

Foi realizada a PCR In silico através do programa online UCSC In-Silico PCR, que não acusou 

outras regiões do genoma com as quais este primer poderia parear. Dessa forma, não foi 

possível encontrar o motivo de sua inespecificidade.  

DETERMINAÇÃO DOS FENÓTIPOS DE CADA LÓCUS 

Todos os primers flanqueadores desenhados amplificaram as regiões de interesse de cada 

lócus e os amplicons foram compatíveis com o tamanho esperado.  

Os três indivíduos (5002-P no lócus MIDX550; 5103-F no lócus MIDX746; e 5142-P no 

lócus MIDX618), em que não foi possível realizar sua fenotipagem e que foram 

desconsiderados para as análises estatísticas, não interferiram no resultado das mesmas.  

ANÁLISE DE SEGREGAÇÃO 

A análise fenotípica dos sete lócus InDel produziu resultados conforme esperado, sem 

exclusões de paternidade. 
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FREQUÊNCIAS ALÉLICAS, ADERÊNCIA AO EHW E 

HETEROZIGOSE 

Através da análise de segregação, foi possível observar que, com exceção do lócus MIDX550, 

combinações envolvendo o alelo inserção são as mais frequentes para todos os lócus 

estudados na população analisada neste trabalho, o que era esperado uma vez que o alelo 

inserção se mostrou mais frequente em todos os lócus, exceto no lócus MIDX550. 

Ao comparar as superpopulações disponíveis pelo 1000 Genomes (Tabela 7), encontramos 

que o lócus MIDX550 também teve pi < 0,5 em outras três superpopulações, a Leste Asiática, 

a Europeia e a Americana. Também foi encontrada pi < 0,5 no lócus MIDXA01 das 

superpopulações Leste e Sul Asiática e no lócus MIDX933 das superpopulações Europeia e 

Americana. Em todos os demais lócus, o alelo inserção se mostrou mais frequente em todas 

as superpopulações. 

Em três lócus, MIDX933, MIDX550 e MIDXA01, as frequências da População Urbana (SP) 

estão mais próximas da superpopulação Leste Asiática, e em outros dois, MIDX618 e 

MIDX698, estão próximas da frequência africana.  

Em nenhum lócus a frequência se aproximou mais da população europeia. 

Os lócus 933, 550 e 698 poderiam ser utilizados como AIMs em relação à população urbana 

pois apresentam delta > 30% entre europeus e africanos. 

Superpopulações continentais, como as europeias e africanas comparadas anteriormente, 

contribuíram para a formação miscigenada da população brasileira, com influências mais ou 

menos acentuadas em cada região do país.  

Rodrigues (2018) realizou um estudo com a mesma população urbana deste trabalho, mas 

com marcadores InDel autossômicos, e obteve, de modo geral, frequências alélicas que 

indicam maior contribuição ancestral europeia. 

Em estudo realizado por Ibarra e colaboradores (2014) com a população colombiana, 

marcadores do cromossomo X revelaram diferenças na contribuição de populações ancestrais, 

quando comparados com marcadores autossômicos. Foi possível detectar maior diferenciação 

materna utilizando marcadores do cromossomo X, evidenciando a contribuição étnica 

ancestral paterna e materna.  
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Portanto, nossas frequências permitiriam inferir que, juntamente com os estudos de 

marcadores autossômicos feitos por Rodrigues (2018), a população urbana analisada obteve 

maior contribuição ancestral paterna europeia, enquanto que sua contribuição materna é mais 

homogênea entre as superpopulações comparadas. 

ANÁLISE DE HAPLÓTIPOS, DIVERSIDADE HAPLOTÍPICA E 

DESEQUILÍBRIO DE LIGAÇÃO 

A partir da análise de haplótipos em amostras de pais, filhas e filhos da população estudada, 

foi observado o haplótipo de maior frequência igual a 0,0750. Ao comparar com outras 

análises haplotípicas na literatura, verificamos que este valor se aproxima das frequências 

mínimas de haplótipos encontrados por estudos de Pereira et al. (2012), os quais se utilizaram 

de populações com tamanho amostral entre 50-216. Dessa forma, os haplótipos de frequência 

máxima encontrado neste trabalho está dentro do intervalo esperado para o tamanho amostral 

de 160 indivíduos, apesar de apresentar baixa diversidade haplotípica. 

A análise de desequilíbrio de ligação mostrou que o valor p foi significativo entre apenas um 

par de lócus próximos entre si (7,9 cM) (MIDX933-MIDX550) e dois pares de lócus em 

braços opostos entre si, separados em mais de 90 cM de distância (MIDX550-MIDX698 e 

MIDXA01-MIDX618).  

Estes resultados diferem do esperado, uma vez que foram selecionados dois grupos de lócus 

que estivessem suficientemente próximos entre si, formando dois blocos de haplótipos. 

No entanto, Ibarra e colaboradores (2014) também encontraram desequilíbrio de ligação entre 

lócus do cromossomo X distantes em 16 a 130 milhões de pares de bases, distância ainda 

maior do que entre os lócus MIDX550 e MIDX698 (aproximadamente 105 milhões de pares 

de bases) e MIDXA01 e MIDX618 (aproximadamente 103 milhões de pares de bases) que 

apresentaram desequilíbrio de ligação em nossa análise. 

A ocorrência de desequilíbrio de ligação entre estes dois lócus também pode ser decorrente 

da amostra em estudo pertencer a uma população miscigenada.  
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PARÂMETROS FORENSES 

A comparação entre os parâmetros forenses produzidos neste trabalho e os disponíveis na 

literatura no acima permite inferir que nossos valores se encontram dentro do esperado, dado 

o tamanho amostral utilizado. 

O PIC encontra-se dentro do intervalo mínimo e máximo para o PIC encontrado por Caputo 

et al. (2016) e Fan et al. (2015; 2016), que utilizaram marcadores X-InDel. Nossos valores se 

aproximam dos valores mínimos do PIC em populações de 55-1054 indivíduos nos estudos 

de 13 a 33 marcadores InDel do cromossomo X feitos por estes autores.  

A Heterozigose esperada, os valores de PDf e PDm e MECtrios e MECduos também se 

encontram dentro do intervalo esperado comparado com os encontrados na literatura. Todos 

apresentaram heterozigose acima de 0,2, o que indica que estes marcadores são informativos 

para análises forenses, ao menos nesta população analisada. Porém, os valores cumulativos 

de PDf e PDm se mostraram menores do que todos os analisados. Esta discrepância deve-se 

ao reduzido número de marcadores X-InDel aqui utilizados quando comparados aos mais de 

30 utilizados por Freitas et al. (2010), Pereira et al. (2012), Caputo et al. (2016) e Polverari 

(2018). 

A Probabilidade Média (W) calculada foi maior do que 99% em apenas 56% dos trios 

analisados, com nenhum trio acima de W > 99,99%. Este grupo de marcadores sozinho não 

permite, portanto, afirmações definitivas sobre a paternidade. No entanto, se combinados com 

outras informações que aumentem seu poder de discriminação, como a análise de haplótipos 

e suas frequências, os lócus do cromossomo X aqui estutados são capazes de fornecer 

informações mais precisas para inferência de paternidade.  
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CONCLUSÕES 

Selecionamos 14 lócus do tipo InDel ligados ao cromossomo X que atendessem aos critérios 

estabelecidos neste trabalho. O desenho de primers flanqueadores e inserção-específicos foi 

realizado para cada lócus, além de primers deleção-específicos para sete deles. 

Sete lócus InDel agrupados em dois blocos de haplótipos foram escolhidos e analisados em 

uma amostra de 80 trios Mãe-Filha(o)-Pai de uma população urbana do interior do Estado de 

São Paulo.  

A análise fenotípica dos sete lócus InDel produziu resultados conforme esperado, sem 

exclusões de paternidade, com visualização nítida do padrão bandas para heterozigotos e 

homozigotos. 

Foi possível estabelecer as condições necessárias para a PCR de todos os primers desenhados, 

com amplicons compatíveis com o tamanho esperado. A amplificação não foi possível apenas 

com o primer inserção-específico do lócus MIDX198, cuja inespecificidade poderá ser 

analisada em projetos futuros. 

A estimativa das frequências alélicas dos lócus revelou que o alelo inserção é mais frequente 

para todos os lócus estudados, com exceção do lócus MIDX550, e que houve uma distribuição 

homogênea com relação às superpopulações do projeto 1000 Genomes. Podemos inferir com 

estes lócus que a população urbana analisada obteve uma contribuição ancestral materna 

igualmente distribuída entre as superpopulações, quando comparada às análises feitas por 

marcadores autossômicos estudados por Rodrigues (2018). 

Os lócus MIDX933, MIDX550 e MIDX698 apresentam delta > 30% entre europeus e 

africanos, o que lhes permite serem usados como AIMs em estudos de ancestralidade. A 

análise de haplótipos em amostras de pais, filhas e filhos da população estudada forneceu 60 

haplótipos, com o mais frequente correspondendo a 11 indivíduos do total analisado (7,5%). 

A análise de desequilíbrio de ligação revelou que dois pares de lócus em braços opostos entre 

si (MIDX550-MIDX698 e MIDXA01-MIDX618) estão em desequilíbrio. A ocorrência de 

desequilíbrio de ligação entre estes dois lócus pode ser decorrente da amostra em estudo 

pertencer a uma população miscigenada.    
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Os parâmetros forenses gerados com base nestes lócus estudados mostraram-se eficazes e 

todos apresentaram heterozigose acima de 0,2. Este grupo de marcadores sozinho, porém, não 

permite afirmações definitivas sobre a paternidade, uma vez que não foi encontrado nenhuma 

Probabilidade Média de Paternidade W > 99,99%.  

Entretanto, se combinados com outras informações que aumentem seu poder de 

discriminação, como a análise de haplótipos, estes marcadores podem ser suficientemente 

informativos para análises forenses.  

Como perspectivas futuras, estes lócus podem ainda ser integrados em painéis e combinados 

com marcadores autossômicos, capazes de fornecer alta informatividade na identificação 

humana, ancestralidade e quantificação e dosagem de misturas desbalanceadas de DNA. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO 2 – ASPECTOS ÉTICOS E TCLE 

O projeto Validação de marcadores inserção/deleção para genotipagem fetal não invasiva, 

de Ayling Martins Ng (Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, 

processo n° 11015/2014), analisou 16 lócus do tipo InDel em 100 indivíduos. No projeto 

Análise de segregação alélica e descrição formal de marcadores genéticos inserção/deleção, 

autoria de Maria Luisa de Barros Rodrigues, a análise de sete desses lócus foi continuada 

(Aprovação pelo CEP no processo nº 9202/2015), somando-se um total de 160 indivíduos 

genotipados. Em Marcadores inserção/deleção na identificação humana pré-natal por 

método não invasivo, de Marcela Dambrowski dos Santos (Aprovação pelo CEP no processo 

HCRP nº 12774/2013), 3 lócus foram analisados com primers flanqueadores e inserção-

específicos, tornando necessária a padronização das condições de detecção utilizando primers 

deleção-específicos. O projeto Parâmetros populacionais de polimorfismos do tipo InDel e 

padronização laboratorial para sua detecção, autoria de Maria Luísa de Barros Rodrigues 

(Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, processo n° 14090/2016) 

analisou 10 lócus do tipo InDel autossômicos em 80 indivíduos. 

O presente estudo complementou os trabalhos de padronização de conjuntos de InDel 

anteriormente desenvolvidos neste laboratório através da busca por novos lócus do tipo InDel 

ligados ao cromossomo X, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HCFMRP no processo HCRP nº 2073/2017 (ANEXO 1). As amostras de DNA utilizadas 

constam no banco de amostras Populações Urbanas, criado com base nos indivíduos que 

acionaram o Serviço de Investigação de Paternidade do HCFMRP-USP, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HCFMRP-USP), processo HCRP nº 8079/2004. 

Foi criado um biorrepositório para as amostras selecionadas, de acordo com a Resolução nº 

441/2011. Este documento foi submetido ao CEP juntamente com o Projeto. 

Os procedimentos realizados neste projeto não apresentaram resultados que possam 

prejudicar os doadores das amostras, uma vez que a identificação destes foi feita por código 

conhecido apenas pelos pesquisadores, preservando a confidencialidade e o anonimato. Tais 

medidas tornam desnecessário novo contato com os doadores.  
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Em síntese, solicitou-se a isenção da aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para este projeto, considerando os aspectos a seguir: 

a) As amostras pertenceram a bancos de amostras previamente coletadas sob condições 

aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa, processo HCRP nº8079/2004; 

b) Uma nova exigência de TCLE necessitaria de busca domiciliar ou convocação para 

retorno ao Serviço de Investigação de Paternidade do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (HCRP), o que acarretaria desconforto e, eventualmente, uma preocupação não 

justificada aos doadores e suas famílias; 

c) A utilização destas amostras neste projeto não implicou em qualquer atuação sobre os 

doadores, uma vez que os procedimentos sempre mantêm a confidencialidade e o 

anonimato dos doadores; 

d) Este projeto não acrescentou procedimento novo em relação aos projetos anteriores; 

e) Não é minimamente previsível que este tipo de estudo possa gerar lucro ou patente; 

f) Não houve qualquer tipo de risco aos indivíduos envolvidos, pois não haverá qualquer 

contato com eles. Nem mesmo risco indireto ou social, uma vez que o conjunto de 

amostras não caracteriza grupo social ou étnico e, individualmente, estão protegidos pelo 

anonimato que é formalmente garantido. 

  



 

58 

 

ANEXO 3 – PROTOCOLOS LABORATORIAIS 

Protocolo 1 - Extração de DNA de sangue 

A extração foi realizada seguindo protocolos laboratoriais, adaptados do método de Higuchi. 

Reagentes e soluções  

• Tampão de lise de eritrócitos: Tris/HCl 0,01 M pH 7,6; Sacarose 0,32 M; MgCl2 5,0 

mM; Triton X-100 1%. 

• Tampão de lise de leucócitos: Tris/HCl 0,01 M pH 8,5; KCl 0,05 M; MgCl2 2,5 mM; 

NP-40 (Detergente Nonidet) 0,45%; Tween 20 – 0,45%.  

• Proteinase K (SIGMA-ALDRICH): 10 mg/mL.  

 

Procedimento  

Em um microtubo de polipropileno de 1,5 mL, são adicionados 100 μL de sangue e 1,0 mL 

de tampão de lise de eritrócitos. Essa mistura é homogeneizada e centrifugada a 6.000 rpm 

por 2 minutos.  

O sobrenadante é descartado e acrescenta-se, novamente, 1,0 mL de tampão de lise de 

eritrócitos ao precipitado avermelhado. Esse procedimento deve ser repetido até que o 

precipitado apresente cor clara (são necessárias de 3-4 repetições), indicando a ausência de 

contaminação por hemoglobina. O sobrenadante é descartado, suspende-se o precipitado em 

300 μL de tampão de lise de leucócitos e adiciona-se 5 μL de proteinase K ao microtubo.  

Terminada a etapa de extração de DNA, as amostras são colocadas em uma estufa a 65°C por 

um período de pelo menos 1 hora. A inativação da proteinase K é realizada pelo aquecimento 

das amostras a 94°C por 10 minutos. 
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Protocolo 2 - Extração de DNA de swab bucal 

Reagentes e soluções  

• Tampão de lise de eritrócitos: Tris/HCl 0,01 M pH 7,6; Sacarose 0,32 M; MgCl2 5,0 

mM; Triton X-100 1%. 

• Tampão de lise de leucócitos: Tris/HCl 0,01 M pH 8,5; KCl 0,05 M; MgCl2 2,5 mM; 

NP-40 (Detergente Nonidet) 0,45%; Tween 20 – 0,45%.  

• Proteinase K (SIGMA-ALDRICH): 10 mg/mL.  

 

Procedimento  

Em um microtubo de polipropileno de 1,5 mL, são adicionados 700 μL da solução e 700 μL 

de tampão de lise de eritrócitos. Essa mistura é homogeneizada e centrifugada a 6.000 rpm 

por 2 minutos.  

Esse procedimento deve ser repetido até que o precipitado seja visível. O sobrenadante é 

descartado, suspende-se o precipitado em 300 μL de tampão de lise de leucócitos e adiciona-

se 5 μL de proteinase K ao microtubo.  

Terminada a etapa de extração de DNA, as amostras são colocadas em uma estufa a 65°C por 

um período de pelo menos 1 hora. A inativação da proteinase K é realizada pelo aquecimento 

das amostras a 94°C por 10 minutos. 
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Protocolo 3 - Reação em Cadeia da Polimerase (PCR – Polimerase 

Chain Reaction) 

Reagentes e soluções 

• Tampão de reação 10X livre de MgCl2: Tris/HCl 100 mM pH 8,3; KCl 500 mM 

(SIGMA-ALDRICH). 

• MgCl2: 25 mM (SIGMA-ALDRICH). 

• Taq DNA polimerase: 5 U/μL em Tris-HCl 20 mM, pH 8,0, KCl 100 mM, EDTA 0,1 

mM, DTT 1 mM, estabilizadores, glicerol 50% (SIGMA-ALDRICH). 

• Solução de primers: solução trabalho única a 2,5 μM de cada primer (direto e reverso) 

(SIGMA-ALDRICH). 

• dNTP: solução trabalho única a 20 mM de cada base (GE Healthcare Life Sciences). 

• Água destilada ultrapura (MilliQ - Millipore Corporation). 

Procedimento 

Cada tubo de reação teve volume final de 25 μL, sendo 4 μL de DNA genômino previamente 

extraído (aproximadamente 200 ng/μL) e 21 μL do mix de reação. O mix é preparado pela 

adição de 2,5 μL de tampão de reação; 1 μL de MgCl2; 0,25 μL de dNTP; 0,1 μL de Taq e a 

quantidade da solução de primer padronizada. Para completar o volume final de 21 μL para 

o mix de reação, adiciona-se a quantidade necessária de água. 

Após a adição de 4 μL de DNA genômico de cada amostra em seu microtubo de 0,5 mL 

correspondente, adicionou-se os 21 μL do mix de reação. Para cada reação houve um controle 

negativo, com a adição de 4 μL de água destilada ao invés de DNA. 
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Protocolo 4 - Eletroforese 

Reagentes e soluções  

• Solução de acrilamida/bisacrilamida (29:1): 29 g de acrilamida (PM= 71,08); 1 g de 

bisacrilamida (N,N’-metileno-bis-acrilamida; PM= 154,17), 100 mL de água destilada.  

• Solução de EDTA 0,5 M pH 8,0: 186 g de EDTA (PM = 372,24); 1 L de água destilada; 

pastilhas de hidróxido de sódio (NaOH) para ajuste do pH.  

• Tampão TBE 10X 0,9 M pH 8,0: 108 g de Tris (PM = 121,1); 53 g de ácido bórico (PM 

= 61,83); 40 mL de solução de EDTA 0,5 M pH 8,0; água destilada para completar 

volume final de 1 L.  

• Tampão de corrida TBE 1X 0,9 M pH 8,0: 100 mL de Tampão TBE 10X; 900 mL de 

água destilada.  

• TEMED (N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina) (Sigma-Aldrich).  

• Solução hipersaturada de persulfatode potássio: 650 mg de persulfato de potássio (PM 

= 270,32); 6,5 mL de água destilada.  

• Tampão de amostra: 900 μL de bromofenol; 900 μL de xilenocianol; 900 μL de TBE 

10X; 4,5 mL de Ficol 30% diluído em água; 1,8 mL de EDTA 0,5 M pH 8,0; 3,6 g de 

sacarose (completamente diluída na solução final).  

• Mix para gel não-desnaturante 10%: 6,66 mL de solução acrilamida/bisacrilamida; 1,4 

mL de glicerol; 9,7 mL de água destilada; 2,0 mL de TBE 10%. 

• Padrão de peso molecular 100 pb (Promega): 5 μL de solução estoque do padrão de peso 

molecular 500 μg/μL; 150 μL de água destilada; 50 μL de tampão de amostra. 

Procedimento 

Para a montagem do cassete de vidro, colocou-se dois espaçadores de teflon, nas bordas 

laterais, entre duas placas de vidro 16 cm x 16 cm, próprias para eletroforese, e prendeu-se as 

bordas com grampos.  
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O gel então foi preparado pela adição de 15 μL de TEMED (catalisador da reação de 

polimerização) e 500 μL de persulfato de potássio a 20 mL do mix para gel. Imediatamente 

após a preparação, despeja-se a mistura no cassete de vidro previamente montado na posição 

horizontal e então se encaixa um pente de teflon (de 30 poços) na parte superior do cassete. 

A reação de polimerização ocorre em aproximadamente 20 minutos. Após polimerização do 

gel, remove-se o pente e os grampos para lavagem dos poços com água, sem desmontar o 

cassete, e remove-se a água acumulada nos poços vertendo repetidamente o cassete com os 

poços voltados para baixo. 

O cassete é, então, posicionado verticalmente na cuba de eletroforese e coloca-se tampão de 

corrida (TBE 1x) em ambos os polos enchendo os poços com tampão. A cuba deve ser 

conectada a uma fonte de voltagem constante e realiza-se uma pré-corrida, por poucos 

minutos, antes da aplicação das amostras. Por fim, desliga-se a fonte e preparam-se as 

amostras (5 μL de DNA amplificado adicionado a 5 μL de tampão de amostra). Aplicam-se 

as amostras cada uma em um poço do gel, colocando no primeiro pocinho o marcador de peso 

molecular e no último o controle negativo da PCR. Inicia-se a corrida de 2 horas com fonte 

de voltagem constante ajustada a 200 V e 400 mA.  
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Protocolo 5 - Coloração e secagem do gel 

Reagentes e soluções  

• Solução fixadora: 166,67 mL de álcool etílico; 6,67 mL de ácido acético glacial e 826,66 

mL de H2O. 

• Solução reveladora: 22,5g de NaOH (PM= 40,00); 1L de H2O. No momento da 

coloração, adicionar 2 mL de formaldeído (PM = 30,05) para cada 100 mL de solução 

reveladora utilizada.  

• Solução de nitrato de prata: 100 g de nitrato de prata; 1 L de água (armazenada sob 

abrigo da luz).  

Procedimento 

Retirando os espaçadores e separando cuidadosamente as placas de vidro com ajuda de 

uma espátula, remove-se o gel e mergulha em 100 mL da solução fixadora, adicionando 4 mL 

da solução de nitrato de prata. Após manter sob agitação por 5 minutos, a solução é descartada 

e lava-se rapidamente com 100 mL de água destilada a 60ºC. A água é então descartada e 

adiciona-se 100 mL da solução reveladora levemente aquecida e adicionada de 2 mL de 

formaldeído. O recipiente é agitado por alguns minutos até aparecimento de bandas nítidas e 

a solução reveladora é então, descartada. Para bloqueio da reação de revelação adiciona-se 

100 mL da solução fixadora. A documentação dos resultados é feita com a secagem do gel 

forrando-se uma placa de vidro com papel celofane culinário umedecido. Sobre a placa 

forrada, coloca-se o gel e, por cima, outra folha de papel celofane umedecido, de maneira que 

não haja bolhas de ar entre as camadas de celofane sobre o vidro e sobre o gel. Deixa o 

conjunto, em condições ambientes, até secar completamente, cerca de 2 dias. 
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ANEXO 4 – ANÁLISES DE DADOS 

Parâmetros populacionais 

Estimativa das frequências alélicas (pi) e genotípicas (Pii) 

 

𝑝𝑖 =  
𝑋𝑖𝑌 + 𝑋𝑖𝑋𝑑 + 2𝑋𝑖𝑋𝑖

𝑀+2𝐹
  e  𝑝𝑖𝑖 =  

𝑋𝑖𝑋𝑖

𝑛
 

Em que: 

pi = frequência do alelo inserção; 

XiY = número de homens observados com genótipo i; 

XiXd = número de mulheres observadas com genótipo id (heterozigotas); 

XiXi = número de mulheres observadas com genótipo ii (homozigotas para o alelo inserção); 

M = número de homens analisados; 

F = número de mulheres analisadas; 

Pii = frequência do genótipo (ii); 

n = número total de indivíduos analisados. 

 

Heterozigose observada (HOBS) e esperada segundo Hardy-Weinber (HESP) 

 

𝐻𝑂𝐵𝑆 =
𝑋𝑖𝑋𝑑

𝑛
  e  𝐻𝐸𝑆𝑃 = 2𝑝𝑞 

Em que: 

XiXd = número de mulheres observadas com genótipo id (heterozigotas); 

n = número total de indivíduos analisados; 

p = frequência do alelo inserção; 

q = frequência do alelo deleção. 
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Aderência ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

(p + q)2 = p2 + 2pq + q2 

Em que: 

p = frequência do alelo inserção; 

q = frequência do alelo deleção; 

p2 = frequência esperada de homozigotos para o alelo inserção; 

2pq = frequência esperada de heterozigotos; 

q2 = frequência esperada de homozigotos para o alelo deleção. 

 

Diversidade haplotípica 

A diversidade haplotípica (h), equivalente à heterozigose em dados diplóides, foi estimada 

considerando a frequência dos haplótipos como definida por Nei (1987). No caso dos 

genomas haplóides, h representa a probabilidade de que dois haplótipos escolhidos 

aleatoriamente sejam diferentes na amostra. As fórmulas da diversidade haplotípica (h) e seu 

desvio padrão (DP) são: 

 

ℎ =
𝑛

𝑛 − 𝑖
(1 − ∑ 𝑝𝑖

2)

𝑘

𝑖=1

 

𝐷𝑃 = {
2

𝑛(𝑛 − 1)
{2(𝑛 − 2)[∑ 𝑝𝑖

3 − (∑ 𝑝𝑖
2)2] + ∑ 𝑝𝑖

2 − (∑ 𝑝𝑖
2)2}}

1
2 

Em que: 

pj = frequência do haplótipos i. 

n = número de cromossomos da amostra; 

k = número de haplótipos; 
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Parâmetros de interesse forense 

Conteúdo de Informação do Polimorfismo (PIC), equação encontrada em 
Botstein et al. (1980) 

O PIC é definido como uma fração de prole informativa quanto aos genótipos parentais em 

um cruzamento, ou em outras palavras, é a probabilidade de uma dada prole permitir a 

dedução dos genótipos parentais (Botstein et al., 1980, Hildebrand et al., 1994). 

 

𝑃𝐼𝐶 = 1 −  ∑ 𝑝𝑖
2 − ∑ ∑ 2𝑝𝑖

2𝑝𝑗
2

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Em que: 

n = número de alelos; 

pi = frequência do i-ésimo alelo; 

pj = frequência do j-ésimo alelo. 

 

Poder de Discriminação (PD)  

O PD fornece a probabilidade de que dois indivíduos escolhidos ao acaso, dentro de uma 

população, tenham genótipos diferentes para um determinado lócus (Desmarais et al., 1998). 

PDf: Poder de discriminação para uma amostra de origem feminina. 

 

𝑃𝐷𝑓 = 1 − 2(∑ 𝑝𝑖
2

𝑖
)2 + ∑ 𝑝𝑖

4

𝑖
 

 

PDm: Poder de discriminação para uma amostra de origem masculina. 

 

𝑃𝐷𝑚 = 1 − ∑ 𝑝𝑖
2

𝑖
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Em que: 

pi = frequência do i-ésimo alelo; 

 

Probabilidade Média de Exclusão (MEC) 

A Probabilidade Média de Exclusão (MEC) fornece a probabilidade de excluir um indivíduo 

erroneamente acusado em uma investigação de paternidade (Desmarais et al., 1998), e é 

calculada da seguinte forma: 

MECTRIOS: Probabilidade Média de Exclusão para testes de parentesco de uma menina, 

quando o trio inteiro é testado (mãe, filho e suposto pai). 

 

𝑀𝐸𝐶𝑇𝑅𝐼𝑂𝑆 = 1 − ∑ 𝑝𝑖
2 +

𝑖
∑ 𝑝𝑖

4 − (∑ 𝑝𝑖
2)2

𝑖<𝑗𝑖
 

 

MECDUOS: Probabilidade média de exclusão para testes de parentesco de uma menina, quando 

apenas a criança e o suposto pai são testados. Também pode ser aplicada em testes de 

maternidade envolvendo mãe/filho. 

 

𝑀𝐸𝐶𝐷𝑈𝑂𝑆 = 1 − 2 ∑ 𝑝𝑖
2 +

𝑖
∑ 𝑝𝑖

3

𝑖
 

 

Índice de Paternidade (IP) 

O índice de paternidade reflete a razão entre a probabilidade de que um dado homem com 

fenótipo do suposto pai (SP) seja o pai biológico da criança, e a probabilidade de que um 

outro homem qualquer selecionado aleatoriamente na população possa ser o verdadeiro pai 

(Evett e Weir, 1998): 
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𝐼𝑃 = (Pr (𝐺𝐶|𝐺𝑀,𝐺𝑆𝑃,𝐻𝑃))/Pr(𝐺𝐶|𝐺𝑀,𝐺𝑆𝑃,𝐻𝑑) 

Em que: 

GC = genótipo da criança; 

GM = genótipo da mãe; 

GSP = genótipo do suposto pai; 

Hp = suposto pai é o pai biológico de C; 

Hd = suposto pai não é o pai biológico de C. 

 

O IP é calculado para cada lócus analisado. A multiplicação desses índices gera o Índice 

Cumulativo de Paternidade (ICP). Quando maior o ICP, maior a probabilidade de o homem 

investigado ser o pai biológico. 

A probabilidade cumulativa de paternidade (W) é calculada a partir do valor de ICP, e fornece 

a probabilidade de o suposto pai ser o pai verdadeiro da criança. O valor de W pode ser obtido 

pela seguinte fórmula simplificada (Evett e Weir, 1998): 

 

𝑊= 𝐼𝐶𝑃/(𝐼𝐶𝑃+1) 
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ANEXO 5 - FENOTIPAGENS 

Fenotipagens de 240 amostras para sete lócus InDel do Cromossomo X utilizando seus pares de primers 

flanqueadores FLA E (Esquerdo, forward) e FLA D (Direito, Reverse). 

ID 
trio 

Indivíduo 
Fenótipos por Lócus 

MIDX198  MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

5000 M ii id dd ii ii id ii 
5000 F (XX) id id dd ii ii dd id 
5000 P d i d i i d d 
5001 M id ii dd id ii id ii 
5001 F (XX) id id dd id ii id ii 
5001 P i d d d i i i 
5002 M ii ii id ii ii id id 
5002 F (XX) ii ii id ii ii id dd 
5002 P i i NA i i i d 
5003 M ii dd dd ii id id ii 
5003 F (XY) i d d i i d i 
5003 P d i i d i i d 
5010 M ii dd id id id ii id 
5010 F (XY) i d d d i i i 
5010 P i i d i i i i 
5017 M ii dd dd id id dd ii 
5017 F (XY) i d d d d d i 
5017 P i d d d i i d 
5021 M ii id dd dd ii ii ii 
5021 F (XX) ii dd dd dd ii ii id 
5021 P i d d d i i d 
5023 M ii id id ii ii dd id 
5023 F (XX) id ii id ii ii dd ii 
5023 P d i i i i d i 
5024 M id id dd id ii ii ii 
5024 F (XY) i d d d i i i 
5024 P i i d d i d i 
5025 M ii dd id id ii ii id 
5025 F (XX) ii id dd ii ii ii id 
5025 P i i d i i i i 
5028 M ii ii dd id ii id ii 
5028 F (XX) ii id id id ii dd ii 
5028 P i d i i i d i 
5029 M ii id ii id ii id ii 
5029 F (XY) i i i d i d i 
5029 P i i i d i d d 
5030 M id id dd id ii ii id 
5030 F (XY) i i d d i i d 
5030 P d d i d i i i 
5031 M id ii ii id id ii id 
5031 F (XX) dd id id id id id ii 
5031 P d d d d d d i 
5032 M ii id id id id id id 
5032 F (XX) ii ii id id id id ii 
5032 P i i d d i i i 
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ID 
trio 

Indivíduo 
Fenótipos por Lócus 

MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

5034 M id ii id dd id id ii 
5034 F (XX) ii ii id dd id id ii 
5034 P i i d d d i i 
5035 P i i d d i d i 
5036 M id id dd id ii id id 
5036 F (XY) i i d d i i d 
5036 P i d d i i i i 
5038 M ii id ii ii ii dd ii 
5038 F (XX) ii id id id ii id id 
5038 P i d d d i i d 
5042 M ii id id id id ii ii 
5042 F (XY) i d d i i i i 
5042 P i d d d i i i 
5045 M id ii id id id dd id 
5045 F (XY) i i i i i d i 
5045 P i d d i i d i 
5049 M ii id dd dd ii ii ii 
5049 F (XX) id ii dd dd id ii ii 
5049 P d i d d d i i 
5050 M ii id dd dd ii ii ii 
5050 F (XY) i i d d i i i 
5050 P i i i i i i d 
5051 M ii dd dd ii ii id id 
5051 F (XY) i d d i i d d 
5051 P i i i i i i d 
5053 M ii ii ii id ii ii ii 
5053 F (XY) i i i d i i i 
5053 P i d d d i i i 
5054 M id dd dd id id id ii 
5054 F (XX) id id id dd id id ii 
5054 P i i i d i i i 
5055 M id dd ii id id id id 
5055 F (XY) i d i d d i d 
5055 P i i i i i i i 
5057 M ii ii id id id id ii 
5057 F (XX) ii id id id ii id ii 
5057 P i d d i i i i 
5058 M id dd id dd id id ii 
5058 F (XX) id dd id dd ii ii ii 
5058 P i d i d i i i 
5059 M ii id id id id id id 
5059 F (XX) id id ii id dd id id 
5059 P d i i i d i i 
5060 M ii id id ii ii id ii 
5060 F (XY) i d d i i i i 
5060 P i i i i i i d 
5062 M id ii id dd ii ii id 
5062 F (XX) ii id id dd ii ii ii 
5062 P i d d d i i i 
5065 M ii id dd id ii id ii 
5065 F (XX) ii dd id dd id ii ii 
5065 P i d i d d i i 

 

 



 

71 

 

ID 
trio 

Indivíduo 
Fenótipos por Lócus 

MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

5069 M ii ii ii ii id id Id 
5069 F (XX) ii id id ii id id ii 
5069 P i d d i i i i 
5070 M id id id dd ii ii dd 
5070 F (XX) dd ii id dd id id dd 
5070 P d i d d d d d 
5072 M id dd ii ii ii dd ii 
5072 F (XY) d d i i i d i 
5072 P i d d i i d d 
5076 M ii dd dd id id id ii 
5076 F (XX) ii dd dd id ii id ii 
5076 P i d d d i d i 
5078 M ii id ii ii ii id id 
5078 F (XX) ii ii id ii ii ii id 
5078 P i i d i i i d 
5079 M ii id dd ii id id ii 
5079 F (XY) i d d i i i i 
5079 P i i d d i i i 
5080 M ii ii id ii id ii ii 
5080 F (XX) ii id dd id id ii ii 
5080 P i d d d d i i 
5082 M ii id dd ii ii id id 
5082 F (XY) i i d i i i d 
5082 P d d d d i i i 
5083 M ii ii ii id ii id ii 
5083 F (XY) i i i i i i i 
5083 P i d i i i i i 
5084 M ii id ii id id ii ii 
5084 F (XY) i i i d i i i 
5084 P i d i d i d d 
5087 M ii dd ii id ii id ii 
5087 F (XX) ii dd id ii ii ii ii 
5087 P i d d i i i i 
5088 M ii ii id id ii id id 
5088 F (XY) i i i d i i i 
5088 P i d d i i i d 
5089 M ii id dd id ii id ii 
5089 F (XY) i i d d i i i 
5089 P i i d i i d i 
5090 M ii id dd ii id id id 
5090 F (XX) ii id dd id ii id id 
5090 P i i d d i d d 
5091 M id dd dd ii ii ii id 
5091 F (XX) id id id ii ii ii ii 
5091 P i i i i i i i 
5094 M ii id ii id ii dd id 
5094 F (XX) ii ii ii id ii dd id 
5094 P i i i i i d i 
5095 M dd id dd ii dd ii dd 
5095 F (XX) id ii dd id id ii dd 
5095 P i i d d i i d 
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ID 
trio 

Indivíduo 
Fenótipos por Lócus 

MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

5097 M ii id id dd id ii dd 
5097 F (XY) i d d d i i d 
5097 P i i i i d d d 
5098 M id dd dd id id ii ii 
5098 F (XX) id dd dd id ii id ii 
5098 P i d d i i d i 
5100 M ii ii id id id id ii 
5100 F (XX) ii ii id id ii id ii 
5100 P i i d d i i i 
5102 M ii ii dd ii ii dd id 
5102 F (XY) i i d i i d d 
5102 P i d i d i d i 
5103 M ii dd ii dd ii dd id 
5103 F (XY) i d i d i d NA 
5103 P i i d d i d i 
5105 M ii ii ii ii ii id id 
5105 F (XX) ii id id ii id id ii 
5105 P i d d i d i i 
5106 M ii ii id ii id id ii 
5106 F (XY) i i d i d i i 
5106 P i d d d d i d 
5111 M ii ii id id ii ii id 
5111 F (XY) i i d i i i i 
5111 P i i i d i i i 
5113 M id ii id id id dd ii 
5113 F (XX) id ii dd dd ii id ii 
5113 P i i d d i i i 
5114 M ii id id ii ii id dd 
5114 F (XY) i i i i i d d 
5114 P i d i i i d d 
5115 M id id dd id ii ii ii 
5115 F (XX) id ii dd id id ii ii 
5115 P i i d d d i i 
5116 M ii id dd ii ii id ii 
5116 F (XX) ii id id ii ii id ii 
5116 P i i i i i i i 
5118 M ii ii id dd id ii ii 
5118 F (XX) ii id id id ii ii ii 
5118 P i d i i i i i 
5119 M ii id id id ii ii id 
5119 F (XY) i i i i i i d 
5119 P i i i i i d i 
5121 M ii dd id id ii dd id 
5121 F (XX) ii id id id ii id id 
5121 P i i i i i i d 
5125 M ii id id id ii id id 
5125 F (XY) i i d i i i i 
5125 P i i i i i d d 
5126 M ii ii id id ii ii ii 
5126 F (XY) i i d i i i i 
5126 P i d d d d d i 
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ID trio Indivíduo 
Fenótipos por Lócus 

MIDX198 MIDX933 MIDX550 MIDXA01 MIDX618 MIDX698 MIDX746 

5127 M ii id ii id ii id id 
5127 F (XY) i d i d i d i 
5127 P i i d d i i i 
5129 M ii id id id ii id id 
5129 F (XY) i d i i i d d 
5129 P i i d d d i i 
5131 M ii ii id dd ii ii ii 
5131 F (XX) ii ii id dd id ii id 
5131 P i i d d d i d 
5132 M id dd id id id ii ii 
5132 F (XY) d d d i i i i 
5132 P i i i i i i i 
5136 M dd dd id id ii dd ii 
5136 F (XX) id id ii dd id id ii 
5136 P i i i d d i i 
5137 M ii dd id id dd ii id 
5137 F (XY) i d i d d i i 
5137 P i i d d i i d 
5138 M ii ii ii ii id ii id 
5138 F (XX) ii ii id id ii ii id 
5138 P i i d d i i i 
5139 M id dd dd ii id ii ii 
5139 F (XY) d d d i i i i 
5139 P i d d i i d i 
5140 M id dd dd id dd dd ii 
5140 F (XY) d d d i d d i 
5140 P i i d d i i d 
5141 M ii id dd ii ii id ii 
5141 F (XY) i i d i i d i 
5141 P i d d i i i d 
5142 M ii id ii id dd dd ii 
5142 F (XY) i d i d d d i 
5142 P i d d d NA d i 
5148 M ii ii dd dd id ii ii 
5148 F (XY) i i d d i i i 
5148 P i i d i i i i 
5149 M id dd id id ii id id 
5149 F (XX) id id id ii ii id ii 
5149 P i i d i i i i 

 


