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(Pereira & Gusmão 2012, MMB 830:141-157) 

Os polimorfismos de inserção/delecção (indels ou DIPs) combinam características interessantes 
de outros marcadores usados em forense: 



Indels autossómicos para estudos de identificação humana: 

• 38 indels (2-5pb) 
• não codificantes 
• amplicão <160bp 
• alto polimorfismo (het média =0.45) 
• linkage equilibrium entre marcadores 





Forensic efficiency 

  
Africanos Europeus Este-Asiáticos 

PD 
(acumulado) % 

0.99999999999994 0.999999999999995 0.99999999999997 

RMP 3.4 x 10-14 3.6 x 10-15 1.7 x 10-14 

(acumulada) 1 em 2.9 x 1013 1 em 2.8 x 1014 1 em 6.0 x 1013 

Poder de discriminação e Probabilidade de coincidência ao acaso: 



• 46 indels 
• amplicão <230bp 
• alta divergência (δ ≥ 0.40) 
• informativo para 4 groups 

Indels autossómicos informativos de ancestralidade: 





EUR AFR EAS NAM Populações de referência do painel HGDP-CEPH 

1. Analysis of reference HGDP-CEPH Diversity Panel samples 

Classificação de população de origem: 
(baseada em LR) 

  Classificação 

AFR EUR EAS NAM 

Pop. de origem AFR  100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Pop. de origem EUR 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Pop. de origem EAS 0.00 % 0.44 % 96.94 % 2.62 % 

Pop. de origem NAM 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 

Erro global de classificação= 1.26% 
(7/556) 

Análise com STRUCTURE: 



 AFR EUR EAS NAM 

Angola 0.970 0.011 0.011 0.008 
Portugal 0.018 0.966 0.008 0.008 
Taiwan 0.004 0.003 0.984 0.009 

Brazilian Amazonas tribes 0.010 0.013 0.032 0.945 
Belém 0.148 0.535 0.088 0.229 

 

Estudo de outras populações: 



Exercício colaborativo de genotipagem de marcadores indel autossómicos: 

• Primeira etapa: aos laboratórios interessados serão enviadas as amostras a analisar (4-8) e uma 
alíquota do mix de primers necessário para a genotipagem do indelplex (38 ID-indels ou 46 AIM-
indels). 

• Segunda etapa: os resultados da etapa inicial reportados correctamente permitirão o acesso à 
segunda etapa do exercício que tem por objectivo fazer a caracterização genética da população de 
referência de interesse de cada laboratório (100 indivíduos - 200 indivíduos). 

• Esta recolha de dados permitirá a cada laboratório estabelecer uma base de dados adequada ao 
tratamento estatístico da prova em contexto forense e/ou contribuir para um amplo estudo 
populacional compreendendo várias populações da América do Sul e Ibéria. 

 

• Inscrição de 150 euros 

Data limite inscrição e pagamento: 31 de Outubro de 2012  
envio de resultados 1ª etapa: 31 de Janeiro de 2013 
envio de resultados 2ª etapa: 31 Junho de 2013 


