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... e aprendi que se depende sempre 
De tanta muita diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 
E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente 
Onde quer que a gente vá 

É tão bonito quanto a gente sente 
Que nunca está sozinho 

Por mais que pense estar 
É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão 
Nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 
Nos caminhos onde bate 

Bem mais forte o coração 
 
  

Gonzaguinha 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                               

AGRADECIMENTOS 
 

 
 A Deus, por ter estado sempre ao meu lado me capacitando e 

orientando nos momentos mais difíceis. 

 

 Aos meus pais, Macrino Anselmo e Maria Helena, e às minhas 

irmãs, Etiene e Eliane, por todo apoio e incentivo oferecidos em 

todos os momentos. 

 

 À minha orientadora, Drª Rosilda dos Santos Silva, pela 

confiança e oportunidade de aprendizagem. 

 

 À Adriana Vieira e Glória Raposo pelo conhecimento repassado, 

apoio, orientação, paciência, boa vontade e pelas demonstrações 

de amizade e incentivo durante todo o período de realização 

deste trabalho. 

 

 Aos colegas de turma e de laboratório pelo apoio, amizade e 

pelos muitos momentos de descontração. 

 

 Ao Dr. Sidney Emanuel Batista dos Santos, à Elzemar M. Ribeiro 

Rodrigues, Dayse Oliveira de Alencar e outros colegas do 

Laboratório de Genética Humana e Médica da Universidade 

Federal do Pará, pela receptividade e genotipagens realizadas. 



                                                               

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS 7 

LISTA DE TABELAS 8 

RESUMO 9 

ABSTRACT 10 

1 - INTRODUÇÃO 11 

2 - REVISÃO DA LITERATURA 12 

2.1 SEQÜÊNCIAS REPETITIVAS NO GENOMA HUMANO 12 
2.1.1 DNA Satélite  13 

2.1.2 Minissatélites 13 

2.1.3 Microssatélites ou STRs  (Short Tandem Repeats) 18 

2.2 MODELO DE MUTAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES 25 

2.3 MECANISMOS DE MUTAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES 26 
2.3.1 Crossing-over Desigual na Meiose 26 

2.3.2 Mecanismo de Retrotransposição 27 

2.3.3 Erros Durante a Replicação do DNA (DNA Slippage) 28 

2.4 FATORES QUE INFLUENCIAM AS MUTAÇÕES DOS MICROSSATÉLITES 30 
2.4.1 Comprimento da Unidade Repetitiva 30 

2.4.2 Composição da Unidade Repetitiva 31 

2.4.3 Comprimento da Seqüência (Número de Repetições) 31 

2.4.4 Instabilidade dos Microssatélites nos Heterozigotos 32 

2.4.5 Recombinação 32 

2.4.6 Influência do Sexo e da Idade do Indivíduo 33 

2.4.7 Mutações nas Regiões Flanqueadoras dos Microssatélites 34 

2.5 TAXAS DE MUTAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES 36 
 
 
 
 



                                                               

3 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43 

4 – MANUSCRITO DE ARTIGO CIENTÍFICO 56 
   
Taxas de mutação de 14 STRs autossômicas na população de Pernambuco, 
Nordeste do Brasil 

5 – ANEXO 65 
 
 
Intruções para autores: Forensic Science international



                                                              7 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Figura 1. Tipos de DNA no genoma humano. 

 

12

Figura 2. Esquema e padrão de bandas do método de DNA fingerprint. 

 

15

Figura 3. Padrão de bandas do método de sondas de loco único.  

 

17

Figura 4. Principais kits multiplex utilizados em todo o mundo. 

 

22

Figura 5. O crossing-over desigual e a troca desigual entre cromátides-irmãs 

causam inserções e deleções.  27

Figura 6. Pseudogenes processados originados por transcrição reversa a 

partir de RNAs transcritos. 

 
28

Figura 7. Modelo de mutação dos microssatélites pelo mecanismo de DNA 

slippage. 

 

30

Figura 8. Mutação dupla na região de pareamento do primer no loco D18S51 

no kit AMPFlSTR® SGM PlusTM impediu a amplificação do alelo 18 na mãe e 

nas crianças 1, 4, 5, 6 e 7. 

 

35

Figura 9. Exemplo de um trio com genótipos compatíveis e um trio 

apresentando uma incompatibilidade genética. 

 

37

Figura 10. Formas de uma mutação não ser detectada.  38

 
MANUSCRITO 
 
Fig.1. Map of Brazil showing the Northeast region and the Pernambuco State 

from where the samples were collected. 63



                                                              8 

LISTA DE TABELAS 
 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
Tabela 1. Nomenclatura, localização cromossômica, estrutura 

repetitiva e comprimento de algumas das principais STRs  utilizadas em 

todo o mundo. 

 

 

20

Tabela 2. Taxas de mutação de 14 locos de STRs estimadas para diferentes 

populações. 

 

  

41

 
 
 
 
 
MANUSCRITO 
 
 
 
Table 1. Mutations observed at 14 STR loci in the population from Pernambuco, 

Northeast Brazil  

 

62

 

 
 
 
 
 
 



                                                              9 

RESUMO 
 
 
A definição das taxas de mutação dos locos de microssatélites ou Short Tandem 

Repeats (STRs) usados em análises forenses são úteis para a correta interpretação 

dos resultados dos perfis genéticos e para a definição dos critérios de exclusão em 

testes de paternidade. Mutações da linhagem germinativa de 14 locos de STRs 

foram estudadas através das análises de 54.105 transferências alélicas genitor-

criança a partir de 2.575 casos de testes de paternidade realizados durante 2000-

2007 na população de Pernambuco, Nordeste do Brasil. O parentesco, em cada um 

desses casos, foi altamente validado (probabilidade > 99.99%). Foram identificadas 

43 mutações em 12 locos. As taxas de mutação específicas para cada loco variaram 

entre 2 x 10-4 e 2 x 10-3, e a taxa de mutação total foi estimada em 8 x 10-4. Eventos 

de mutação na linhagem germinativa masculina foram mais freqüentes do que na 

feminina. A maioria das mutações (95%) pode ser explicada pela perda ou ganho de 

uma unidade repetitiva e não houve evidência para seleção entre mutações de 

adição ou deleção. Nossos dados foram comparados aos dados referentes a 

populações americanas e européias e demonstraram que as taxas de mutação dos 

locos de STRs não diferem entre as diferentes populações.  

 

 

 

Palavras-chave: Short Tandem Repeats; Taxas de mutação; Testes de paternidade  
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ABSTRACT 

 

Definition about mutation rates of Short tandem repeats (STRs) loci used in forensic 

analysis are useful for the correct interpretation of resulting genetic profiles and the 

definition of criterions for exclusion in paternity testing. Germline mutation of 14 STR 

loci was studied for 54,105 parent–child allelic transfers from 2,575 paternity testing 

cases carried out during 2000-2007 in the population of Pernambuco State, 

Northeast of Brazil. The parenthood in each of these cases was highly validated 

(probability > 99.99%). We identified 43 mutations at 12 loci. Locus-specific mutation 

rate estimates varied between 2 x 10-4 and 2 x 10-3, and the overall mutation rate 

estimate was 8 x 10-4. Mutation events in the male germ line were more frequent than 

in the female germ line. The majority of the mutations (95%) could be explained by 

losses or gains of one repeat unit and there was no evidence for selection between 

insertion or deletion changes. Our data were compared with those of the American 

and European populations and demonstrated that mutation rates of STR loci not 

differ among different populations.  

 

 

 

 
 
Keywords: Short Tandem Repeats, Mutation rates; Paternity testing 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Os microssatélites ou STRs (Short Tandem Repeats) consistem de curtas 

seqüências de nucleotídeos (1–6 pb), que se repetem diversas vezes e estão 

distribuídas por todo o genoma. Devido ao alto grau de polimorfismo apresentado 

por estes marcadores, eles são amplamente utilizados no mapeamento físico e 

genético de genomas, estudos de genética evolutiva e de populações e em 

investigações criminais e de vínculos genéticos.   

O alto nível de polimorfismo encontrado nas STRs resulta das altas taxas de 

mutação que alteram o comprimento destes marcadores. Os erros no processo de 

replicação do DNA como inserção ou deleção de unidades repetitivas são as 

principais fontes dessas mudanças (Schlötterer e Tautz, 1992).  

Os microssatélites seguem o modelo de mutação stepwise (SMM), o qual 

assume que o tamanho de um microssatélite muda por apenas uma unidade de 

repetição a cada evento mutacional (Kimura e Ohta, 1978). A forma mais direta de 

estimar as taxas de mutação de um loco de STR envolve a comparação dos 

genótipos de pais e filhos para determinar quantas mutações são observadas 

(Chakraborty et al., 1996). As taxas de mutação para os microssatélites humanos 

foram estimadas em 10-2 a 10-4 eventos por loco a cada geração (Brinkmann et al., 

1998; Sajantila et al., 1999; Xu et al., 2000; Huang et al., 2002).  

Em casos de investigação de paternidade, devido às altas taxas de mutação 

apresentadas pelos microssatélites e com o aumento do número de locos  

analisados, é esperado que ocorram casos apresentando duas ou até três 

incompatibilidades genéticas que não constituem casos de exclusão (Geada et al., 

2003).  

Nos casos onde são observadas incompatibilidades genéticas em um único 

loco, a avaliação estatística dos testes de paternidade deve incluir a taxa de 

mutação específica para a população em questão para aumentar o peso da 

evidência de paternidade e promover uma determinação precisa do vínculo genético 

investigado. Com base nestas observações, este estudo teve como objetivo 

determinar as taxas de mutação da população pernambucana para 14 locos de 

microssatélites autossômicos utilizados rotineiramente em casos de investigações de 

paternidade.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 2.1 SEQÜÊNCIAS REPETITIVAS NO GENOMA HUMANO  
 

Os genomas eucariotos são caracterizados pela presença abundante de vários 

tipos de seqüências de DNA repetidas em tandem (uma após outra), contrastando 

com o genoma dos organismos procariotos nos quais estas seqüências são raras 

(Debrauwere et al., 1997).  

Cerca de 27% do genoma humano é constituído por seqüências relacionadas a 

genes como pseudogenes, íntrons e regiões promotoras, enquanto que apenas 3% 

corresponde a regiões codificantes de proteínas. Os 70% restantes referem-se a 

seqüências raramente repetitivas e a seqüências que vão de  moderada a altamente 

repetitivas. Estas últimas podem ser divididas em dois tipos: DNA repetitivo disperso 

(se as unidades repetitivas estão dispersas singularmente) ou DNA satélite (se as 

unidades estão dispostas em tandem (Figura 1). Com base no tamanho da unidade 

repetitiva e no comprimento total da seqüência, o DNA repetitivo em tandem é 

dividido em três subgrupos: o DNA satélite, o minissatélite e o microssatélite 

(Bennett, 2000). 

  

 
      Figura 1. Tipos de DNA no genoma humano (Adaptada de Bennett, 2000). 
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2.1.1 DNA Satélite   

 

O DNA satélite é composto de unidades repetitivas que podem conter de cinco 

a centenas de bases com graus de repetição de 103 a 107 em cada loco. O 

comprimento total das seqüências varia entre 100 kilobases (Kb) a muitas 

megabases (Mb). O DNA satélite humano não é transcrito e está geralmente 

localizado na heterocromatina, principalmente na região centromérica. Devido ao 

seu extenso comprimento e a sua localização restrita, o DNA satélite não tem sido 

utilizado para fins de determinação de perfis genéticos ou estudos de ligação  

(Debrauwere et al., 1997; Bennett, 2000). 

 
2.1.2 Minissatélites 

 

Os minissatélites consistem de seqüências repetidas em tandem que variam de 

cerca de 100 pares de bases (pb) a 20 Kb de comprimento, com a unidade repetitiva 

geralmente apresentando de nove a 30 pb (Ramel, 1997). O número de 

minissatélites estimado para o genoma humano é de aproximadamente 3.000 e 

cada loco contém uma unidade de repetição distinta com relação ao tamanho e ao 

conteúdo da seqüência. O grau de repetições varia de duas até centenas 

(Debrauwere et al., 1997).  

Estas seqüências podem ser subdivididas em dois tipos: teloméricas e 

hipervariáveis. Os minissatélites teloméricos apresentam repetições 

hexanucleotídicas de 10 a 15 kb que são adicionadas aos telômeros de todos os 

cromossomos pela enzima telomerase. A função deste DNA é proteger o final dos 

cromossomos de eventuais degradações e permitir a replicação completa das 

seqüências teloméricas, além de proporcionar a orientação do pareamento 

cromossômico durante a divisão celular (Bennett, 2000). O segundo tipo de 

minissatélites são os hipervariáveis, também conhecidos como VNTRs (Variable 

Number Tandem Repeats) os quais foram descobertos por Alec Jeffreys (Jeffreys et 

al., 1985a). As unidades repetitivas básicas destes minissatélites podem variar de 

seis até mais de 50 nucleotídeos, com um número total de repetições em um 

determinado loco sendo altamente polimórfico (Bennett, 2000).   

O método desenvolvido por Jeffreys e seus colaboradores consistiu no 

desenvolvimento de uma sonda radioativa curta contendo uma seqüência rica em 
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GC de 10–15 pb compartilhada entre os diferentes locos minissatélites. Inicialmente, 

o DNA dos indivíduos era extraído a partir de amostras como sangue ou sêmen. 

Após a extração, o DNA era digerido com enzimas de restrição sem, no entanto, 

afetar as regiões que continham os VNTRs. Com isso, eram gerados muitos 

fragmentos que apresentavam variação no comprimento entre os indivíduos. Os 

fragmentos eram submetidos a uma eletroforese em gel de agarose e separados de 

acordo com o tamanho, sendo posteriormente transferidos para uma membrana de 

fibra sintética (processo de Southern blotting). As sondas eram aplicadas à 

membrana e reconheciam as seqüências complementares, hibridizando em 

diferentes minissatélites simultaneamente, demonstrando a presença ou ausência 

de alelos oriundos de diversas e desconhecidas regiões do genoma. A presença das 

sondas era detectada em um filme de raio-X, devido às marcações das mesmas com 
32P ou com uma enzima capaz de clivar um substrato quimioluminescente. 

Conseqüentemente, um padrão complexo de 10 a 25 bandas (como um código de 

barras) era observado, sendo único para cada indivíduo. Este método ficou 

conhecido como sonda multi-locos ou DNA fingerprint (Figura 2) (Jeffreys et al., 

1985a).   
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Figura 2. Esquema (A) e padrão de bandas  (B) do método de DNA fingerprint. 

                  Fonte: http://www.biology.iupui.edu/.../15fingerprint 

 

 

B 
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Utilizando-se apenas uma sonda, a probabilidade de dois indivíduos não 

aparentados apresentarem o mesmo padrão de bandas foi estimada em < 3 x 10-11. 

Com o uso simultâneo de duas sondas a probabilidade estimada foi de < 5 x 10-19, 

demonstrando que o DNA fingerprint é quase totalmente específico do indivíduo, 

mesmo comparando-se indivíduos aparentados (Jeffreys et al., 1985b).  

Os pesquisadores perceberam ainda que as bandas eram transmitidas 

seguindo um padrão mendeliano, ou seja, cada banda em um filho estaria presente 

em um dos seus genitores (Jeffreys et al., 1985a). Metade dos fragmentos de 

minissatélites em uma criança é oriunda do pai, e estes fragmentos paternos podem 

ser identificados pela comparação com o fingerprint de DNA da mãe. Com o uso de 

duas sondas foi calculado que a probabilidade de um suposto pai possuir, por 

chance, todos os fragmentos paternos estudados era de, aproximadamente, 4 x 10-8 

(Jeffreys et al., 1985b).       

O primeiro caso de investigação de vínculo genético envolvendo marcadores de 

DNA foi realizado por Jeffreys  e colaboradores em 1985. Uma família oriunda de 

Gana imigrou para o Reino Unido e os membros dessa família tornaram-se cidadãos 

ingleses. Algum tempo depois, um dos filhos viajou para Gana e, posteriormente, 

retornou ao Reino Unido, sendo impedido de permanecer no país por estar portando 

um passaporte falso. Além disso, as autoridades suspeitavam que em Gana 

ocorrera uma substituição envolvendo um garoto não relacionado à família ou um 

primo do garoto em questão, visto que a mãe deste possuía muitas irmãs em Gana. 

O advogado da família solicitou ao professor Jeffreys que ele comprovasse que o 

garoto era de fato filho da mulher alegada (residente no Reino Unido) (Jeffreys et al., 

1985c). Análises de marcadores convencionais de grupos sangüíneos mostraram 

que a mulher alegada e o garoto em questão eram aparentados (probabilidade de 

não relação = 0,01), mas foram incapazes de determinar se a referida mulher era 

mãe ou tia do garoto. A situação complicou-se ainda mais porque o pai do garoto e 

as irmãs da mulher testada não estavam disponíveis para análise. Amostras de DNA 

foram coletadas da mãe alegada, de três filhos legítimos e do garoto em questão. O 

fingerprint de DNA (obtido através de duas sondas de minissatélites) confirmou o 

vínculo genético entre a mãe e o garoto. Além disso, os testes confirmaram que as 

quatro crianças tinham o mesmo pai (Jeffreys et al., 1985c).  
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A resolução do caso de Gana acima referido demonstrou que o uso do DNA 

fingerprint permite determinar com segurança um parentesco, mesmo quando 

membros críticos da família não podem ser examinados, abrindo as portas para o 

uso deste método em casos de determinação de vínculo genético. Contudo, esta 

metodologia mostrou-se muito laboriosa e apresentou algumas desvantagens como 

a difícil interpretação dos resultados. Não havia uma forma prática de se determinar 

a localização genômica das bandas no fingerprint e quais regiões de minissatélites 

estavam envolvidas, tornando necessárias repetições dos testes. Como 

conseqüência, não era possível calcular as freqüências alélicas bem como as 

probabilidades de indivíduos não aparentados apresentarem o mesmo padrão de 

bandas. Além disso, existiam muitas dificuldades técnicas bem como grandes riscos 

de erro humano (Bennett, 2000). Como solução para estes problemas, as sondas de 

minissatélites multilocos foram substituídas pelas sondas de loco único. Estas 

sondas hibridizavam em um único loco de minissatélite, reconhecendo, no máximo, 

dois segmentos de DNA em um indivíduo, os quais correspondem a dois alelos (um 

herdado da mãe e o outro do pai; Figura 3). Dessa forma, a interpretação dos 

resultados foi simplificada (Jobling e Gill, 2004; Saad, 2005).  

 

 
 

Figura 3. Padrão de bandas do método de sondas de loco único (PM = Peso Molecular; PP = 

Presumível Pai; F1 = Filho 1; F2 = Filho 2; F3 = Filho 3; M = Mãe). 

Fonte: http://www.biology.iupui.edu/.../15fingerprint 
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Em geral, quatro a 10 VNTRs altamente polimórficos eram usados, reduzindo a 

probabilidade de combinações aleatórias entre os indivíduos. Todavia, a 

determinação de qual alelo ou número de repetições correspondia à determinada 

banda na autoradiografia do Southern blotting diferia entre uma autoradiografia e 

outra e entre diferentes laboratórios (Bennett, 2000). Além disso, a determinação do 

tamanho do alelo não podia ser feita com precisão, visto que a distribuição do 

comprimento dos alelos é essencialmente contínua e devido ao limite de resolução 

dos géis de agarose utilizados nesta metodologia. Conseqüentemente, surgiu o 

problema da falsa homozigose. Não era possível determinar se o padrão de uma 

única banda correspondia a um indivíduo realmente homozigoto ou a um 

heterozigoto com dois fragmentos de DNA de comprimentos tão semelhantes que 

não poderiam ser distinguidos por essa metodologia (Balding, 2000; Tamaki e 

Jeffreys, 2005). 

A introdução do método de amplificação do DNA pela Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) promoveu um significativo aumento na sensibilidade desta 

metodologia, permitindo que quantidades muito pequenas de DNA degradado 

fossem analisadas, além de dispensar o uso de isótopos radioativos (Primorac et al., 

2000). Contudo, uma desvantagem na amplificação por PCR dos minissatélites é 

que os seus alelos são muito longos para uma amplificação eficiente (Ramel, 1997). 

Desta forma, houve um período no qual os testes baseados em PCR e as sondas de 

loco único eram realizados paralelamente.  

 
2.1.3 Microssatélites ou STRs  (Short Tandem Repeats) 

 

Alguns pesquisadores descobriram uma classe de VNTRs com pequenas 

repetições. Esta classe foi denominada de microssatélites ou Short Tandem Repeats 

(STRs) para diferenciá-la dos grandes VNTRs detectados por sondas. Os 

microssatélites são compostos por curtas seqüências de nucleotídeos, com uma a 

seis bases de comprimento, denominadas unidades de repetição, que se repetem 

em tandem. Para os locos de STRs, os alelos representam os números de 

repetições da unidade repetitiva (Tautz e Renz, 1984).  

As seqüências repetitivas poliA e poliT são as mais comumente encontradas no 

genoma humano (aparecendo mais de 300 vezes do que poliG ou poliC). As 

repetições dinucleotídicas mais comuns são CA/TG (representando 66,6%), 
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ocorrendo cerca de 20 vezes mais freqüentemente que AT, e três vezes mais que 

AG/TC. As repetições predominantes são AAT, AAC e AAG entre as seqüências de 

trinucleotídeos, AAAT, AAAC e AAAG entre as de tetranucleotídeos, AAAAT e 

AAAAC entre as de pentanucleotídeos e AAAAAT, AAAAAC e AAAAAG entre as de 

hexanucleotídicos  (Debrauwere et al., 1997; Subramanian et al., 2003).  

Os mononucleotídeos estão presentes em cerca de 500 mil locos (ocupando 

cerca de 10 Mb no total), enquanto que as repetições pentanucleotídicas estão 

estimadas em algumas centenas (Bennett, 2000). Os microssatélites triméricos e 

pentaméricos mostram uma densidade de 500-1000 pb/Mb, enquanto que os di-, 

tetra- e hexanucleotídeos mostram densidades mais altas (2000-3000 pb/Mb) 

(Subramanian et al., 2003). 

As STRs estão amplamente dispersas por todo o genoma. Sua distribuição é 

relativamente uniforme entre os cromossomos, embora a densidade total no 

cromossomo 19 seja aparentemente maior (Subramanian et al., 2003). As repetições 

dinucleotídicas em geral estão localizadas nas regiões não-codificantes, enquanto 

que as trinucleotídicas asociadas a doenças encontram-se próximas ou dentro dos 

genes. Estas últimas são mais bem toleradas nas regiões codificantes do que 

repetições de outros tamanhos porque sua expansão ou contração não altera o 

quadro de leitura dos genes (Edwards et al., 1991; Debrauwere et al., 1997).  

Os microssatélites humanos são denominados seguindo padrões determinados 

pela Sociedade Internacional de Genética Forense. Um exemplo é a denominação 

do microssatélite D16S539, onde D representa DNA, 16 refere-se ao cromossomo 

no qual este marcador está localizado, S significa STR e 539 corresponde a um 

identificador único. Esta nomenclatura se refere aos microssatélites que não estão 

ligados a regiões codificantes de proteínas. Por outro lado, para as STRs que estão 

dentro de genes ou nos íntrons, a região codificante deve ser usada para denominar 

o microssatélite, como por exemplo, o loco TPOX (íntron do gene humano da 

Tireóide Peroxidase) (Tabela 1) (Bär et al., 1997; Gill et al., 1997).  
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Tabela 1. Nomenclatura, localização cromossômica, estrutura repetitiva e comprimento de algumas das principais STRs utilizadas em todo o mundo. 

 
STR Localização Cromossômica Estrutura Repetitiva Comprimento 

(pb) 

CSF1P0 5q 33.3 (proto-oncogene humano c-fms para o receptor CSf-1) [AGAT]n 291 – 331 

TPOX 2p23-2 porção terminal (íntron 10 do gene humano da tireóide peroxidase) [AATG]n 220 – 256 

TH01 11p15-15.5 (íntron 10 do gene humano da tirosina hidroxilase) [AATG]n [AACT]n [ATG]n 171 – 214 

D7S820 7q [GATA]n 211 – 251 

D16S539 16q22 – 24 [GATA]n 264 – 304 

D13S317 13q22 – q31 [TATC]n AATC 157- 201 

F13B 1q31– q32.1 (subunidade do gene humano do fator de coagulação sangüínea XIIIb) [TTTA]n [TTTT]n [AAAT]n [AAAA]n 169 – 193 

LPL 8p22 (íntron 6 do gene da lipoproteína lípase) [TTTA]n  105 – 133 

FESFPS 15q25-q porção terminal (proto-oncogene humano Gfes/fps) [ATTT]n 206 – 238 

D18S51 18q21.3 [AGAA]n 262 – 342 

vWA 12p12 porção terminal (íntron 40 do gene do fator de coagulação von Willebrand)  [TCTA]n [TCTG]n [TCCA]n 122 – 182 

Fonte: NIST Standard Reference Database, 2006.
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Os microssatélites são abundantes, herdados como co-dominantes (é possível 

diferenciar os genótipos homozigotos daqueles heterozigotos) e apresentam um 

padrão mendeliano de segregação. São ainda altamente polimórficos, uma vez que 

o número de repetições em cada loco demonstra grande variação entre os 

indivíduos (Tautz, 1989; Weber e May, 1989).  

Edwards e colaboradores (1991) estudaram 18 locos de STRs e 10 destes 

apresentaram-se polimórficos. Juntos, cinco destes locos puderam distinguir, em 

média, 1/90.000 indivíduos. Estes mesmos autores desenvolveram o método pelo 

qual os segmentos que flanqueiam um loco de STR podem ser amplificados e 

seqüenciados diretamente. Após os oligonucleotídeos flanqueadores (primers) 

serem sintetizados, o loco pode ser estudado para polimorfismos através da técnica 

de PCR. Cada segmento amplificado de tamanho distinto (geralmente de várias 

dezenas até algumas centenas de pares de bases) representa um alelo diferente do 

mesmo loco. Como os produtos de amplificação são pequenos, muitos locos podem 

ser analisados simultaneamente em uma reação de PCR multiplex (Weber e May, 

1989). Embora os mononucleotídeos sejam os microssatélites mais abundantes, são 

muito instáveis durante a PCR, produzindo alelos de tamanho difíceis de serem 

analisados (Debrauwere et al., 1997). Por essa razão, os locos de STRs utilizados 

atualmente consistem, em sua maioria, de repetições tetra e pentanucleotídicas.  

Os produtos de amplificação são separados através da eletroforese em géis de 

alta resolução (geralmente de poliacrilamida). Os segmentos amplificados são 

carregados pela aplicação de altas voltagens e migram no gel em função de seus 

tamanhos, permitindo que mesmo os alelos que diferem em apenas uma unidade de 

repetição possam ser separados de forma precisa. Dessa forma, novos alelos em 

alguns locos de STRs puderam ser detectados, inclusive com diferenças no 

comprimento de unidades repetitivas incompletas (Dauber et al., 2000; Dauber et al., 

2004; Tsuji et al., 2006). 

O método mais simples de visualização das bandas envolve a impregnação do 

gel com nitrato de prata. Este método, embora apresente custos reduzidos, é muito 

trabalhoso e não permite a automação (Friedman, 1999). Conseqüentemente, a 

maioria dos laboratórios em todo o mundo passou a utilizar kits comerciais de 

amplificação (Figura 4) e sistemas automáticos de análise genética. 
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Os kits comercias incluem primers marcados com fluorocromos e permitem a 

amplificação de muitos locos simultaneamente. Os locos que apresentam alelos de 

tamanhos semelhantes podem ser marcados com diferentes fluorocromos, para que 

mais locos possam ser analisados numa mesma reação sem comprometer a 

definição dos alelos de cada um (Friedman, 1999; Jobling e Gill, 2004; Butler, 2006). 

 

 

 
 

Figura 4. Principais kits multiplex utilizados em todo o mundo. 

                                Fonte: http:///www.cstl.nist.gov/biotech/strbase              

 

 

Os produtos da PCR, marcados com fluorocromos, podem ser analisados 

através de métodos de detecção fluorescente, utilizando-se seqüenciadores de DNA 

baseados em gel como os ABI 373 e ABI 377 (Butler, 2006). Um método mais 

recente de detecção de STRs envolve um sistema de eletroforese de múltiplos 

capilares e analisadores genéticos automáticos. Os capilares estreitos promovem 

uma rápida dissipação do calor, resultante das altas voltagens empregadas, 

reduzindo assim o tempo de separação dos alelos, em comparação com os sistemas 
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de eletroforese baseados em gel. A definição dos alelos é realizada através de um 

programa de computador que leva em conta o tamanho do fragmento em questão, 

medido através de escalas alélicas, além da altura e da área dos picos no 

eletroferograma. Com o uso de kits multiplex (análise simultânea de 15 locos, por 

exemplo), os resultados são obtidos em um tempo bastante reduzido. Quanto maior 

o número de locos analisados menor a probabilidade de duas pessoas 

apresentarem o mesmo perfil de STRs. Essa probabilidade é tão pequena que 

excede a população humana (Friedman, 1999; Jobling e Gill, 2004; Butler, 2006). 

As inúmeras vantagens apresentadas pelos microssatélites em comparação 

aos VNTRs incluem a grande precisão na definição dos alelos (padronização com 

escalas alélicas), a rapidez na obtenção dos resultados (dispensa o uso de sondas),  

a reprodutibilidade dos perfis gerados, além da extrema sensibilidade, permitindo 

que informações sejam obtidas até mesmo de uma única célula (Ruitberg et al., 

2001; Jobling e Gill, 2004; Tamaki e Jeffreys, 2005).  

Por essas razões, as STRs têm sido extensivamente utilizadas em estudos de 

genética evolutiva e de populações (Di Rienzo et al., 1994; Kruglyak et al., 1998; 

Huang et al., 2002; Rowold e Herrera, 2005), em casos de investigação de vínculo 

genético (Sajantila et al., 1999; Thomson et al., 1999; Dauber et al., 2003; Geada et 

al., 2003; Di Lonardo et al., 2004; Tang e Law, 2004; Whittle et al., 2004) e de 

identificação humana e investigações criminais (Clayton et al., 1995; Olaisen et al., 

1997; Hsu et al., 1999; Soares-Vieira et al., 2000; Souza Góes et al., 2002; 

Dermengiu e Barbarii, 2003; Staiti et al., 2004; Schumm et al., 2004).  

Dentre as utilizações citadas, a aplicação mais popular dos microssatélites 

consiste nos casos de investigação de vínculo genético, popularmente conhecidos 

como testes de paternidade, visto que o interesse pela determinação do pai 

biológico é mais comum do que investigações de outros parentescos. As principais 

considerações feitas para validar o uso das STRs em casos de paternidade são: os 

locos exibem herança mendeliana? As taxas de mutação são suficientemente 

baixas? Estudos populacionais para estes locos apresentam freqüências alélicas 

consistentes com o Princípio de Hardy-Weinberg, para que possam ser utilizadas 

nos cálculos das freqüências genotípicas e probabilidades de paternidade? Os locos 

não estão ligados, para que a regra do produto possa ser utilizada nos cálculos 

estatísticos? O poder de exclusão apresentado é suficiente? (Hammond et al., 

1994).  
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A robustez dos resultados genéticos obtidos nos testes de paternidade é 

quantificada estatisticamente e o seu cálculo baseia-se nas freqüências dos alelos 

na população em questão. Os índices comumente empregados nos cálculos 

estatísticos são os seguintes: Índice de Paternidade (IP), Índice Combinado de 

Paternidade (ICP), Probabilidade de Paternidade (PP) e Probabilidade de Exclusão 

(PE) (Primorac et al., 2000). 

O Índice de Paternidade (IP) é a razão entre a probabilidade do suposto pai 

(SP) transmitir o alelo paterno obrigatório para a criança (determinada pelas Leis de 

Mendel) versus a freqüência deste alelo na população. Em outras palavras, é a 

razão entre as probabilidades de duas hipóteses, representadas por X e Y, sendo X 

= trio verdadeiro (mãe, filho e pai = SP) e Y = trio falso (mãe, filho e pai = outro). Um 

IP é calculado para cada um dos locos analisados e, se os locos são herdados 

independentemente, pode-se calcular o Índice Combinado de Paternidade (ICP), 

que corresponde ao produto de cada IP isolado. Teoricamente o ICP pode variar 

entre zero e infinito: ICP < um (negativa de paternidade); ICP = um (teste não 

informativo); ICP > um (compatível com paternidade). Quando o ICP é igual a 1.000, 

por exemplo, indica que a probabilidade do suposto pai ser o pai biológico da criança 

em questão é 1.000 vezes maior do que a de um homem não aparentado da mesma 

população (Primorac et al., 2000). 

A Probabilidade de Paternidade (PP) é uma medida que define o quanto as 

evidências indicam que o homem testado pode ser o pai da criança. Baseia-se no 

Teorema de Bayes, um método que determina uma probabilidade a posteriori 

baseada na genotipagem da mãe, da criança e do suposto pai. Para estimar a PP,  

deve-se assumir uma probabilidade a priori de que o homem investigado seja o 

verdadeiro pai biológico da criança. Esta probabilidade é uma variável não genética 

(maior do que zero e menor que um), baseada nas evidências do caso. Na maioria 

dos países, a probabilidade a priori, empregada em todas as análises estatísticas 

forenses, é de 0,5 (Primorac et al., 2000). 

A Probabilidade de Exclusão (PE) é a probabilidade de excluir um indivíduo 

escolhido ao acaso da população, baseado na genotipagem da mãe e da criança. A 

PE é igual à freqüência de todos os homens da população que não possuem o alelo 

paterno obrigatório (Primorac et al., 2000). Quando os resultados das análises 

realizadas indicam que a PE é de 99,9%, por exemplo, significa que em 1000 testes 

realizados com falsos pais, em apenas um caso o falso pai não seria excluído. 
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Hammond e colaboradores (1994) validaram o uso de 13 locos de STRs para 

aplicações forenses e casos de investigação de vínculo genético. Quando nove 

destes locos foram utilizados, o poder de exclusão foi >99%.  

Comparadas ao sistema de sondas de loco único, as STRs, individualmente, 

apresentam baixo poder de discriminação, tornando necessário o uso de seis a oito 

locos de STRs para alcançar o mesmo poder de discriminação dos perfis de quatro 

locos das sondas (Balding, 2000; Goodwin et al., 2004; Abrantes et al., 2006). 

Entretanto, quando são empregados 12 a 16 locos, o poder discriminatório das 

STRs não difere significativamente das sondas de loco único, mostrando ser um 

sistema altamente informativo e adequado para casos de investigação de 

paternidade (Thomson et al., 1999; 2001). Contudo, como as STRs são muito 

instáveis e suscetíveis a mutações nas células da linhagem germinativa, 

incompatibilidades genéticas entre pais e filhos podem ser observadas em casos de 

parentesco verdadeiro. Estas mutações, quando falsamente interpretadas como 

exclusão, podem dificultar as análises e a resolução dos casos (Geada et al., 2003; 

Di Lonardo et al., 2004; Tag e Law et al., 2004). 

 

2.2 MODELO DE MUTAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES 
 

Tem sido amplamente aceito que o modelo mutacional que mais se ajusta aos 

microssatélites é o Stepwise Mutation Model (SMM), desenvolvido por Kimura e 

Ohta em 1978.  Este modelo assume que o comprimento de um microssatélite muda 

por uma ou poucas unidades repetitivas a cada evento mutacional e que as 

probabilidades de deleção e adição são idênticas e constantes através dos alelos, 

fazendo com que estes tenham um tamanho ilimitado. Ainda de acordo com este 

modelo, a alteração no comprimento de um microssatélite ocorre em uma taxa fixa, 

independentemente do número de unidades repetitivas e que os alelos podem mutar 

em direção a um comprimento alélico que já está presente na população (Kimura e 

Ohta, 1978). Quando ocorre inserção ou deleção de apenas uma unidade repetitiva 

o modelo é chamado de único passo. Quando a mudança no comprimento do alelo 

envolve mais que uma unidade repetitiva o modelo é denominado múltiplos passos.  

Muitos estudos têm corroborado o modelo mutacional de único passo, através 

de abordagens teóricas (Valdes et al., 1993; Whittaker et al., 2003), de análises de 
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transmissões alélica em casos de investigação de paternidade (Primmer et al., 1996; 

Brinkmann et al., 1998; Sajantila et al., 1999; Simonsen e Morling, 2004) e de 

experimentos com culturas de células (Twerdi et al., 1999). Contudo, algumas 

publicações apresentam resultados contraditórios sugerindo que o modelo mais 

provável para gerar novos alelos nos microssatélites é o de múltiplos passos (Farral 

e Weeks, 1998; Huang et al., 2002; Yamada et al., 2002). 

Di Rienzo e colaboradores (1994) argumentam que as variações nas STRs 

derivam de duas classes de mutação (modelo de duas fases). Estes autores 

sugerem que o processo geral de mutação inclui freqüentes mudanças de poucas 

unidades repetitivas e raras mutações envolvendo um grande número de  

repetições. Contudo, em grande parte dos estudos realizados, o número de eventos 

mutacionais observados por loco é geralmente muito baixo. Conseqüentemente, a 

maioria das conclusões está baseada no número médio de uma grande quantidade 

de locos, os quais podem mascarar uma variação significante entre eles em suas 

propriedades mutacionais (Estoup e Cornuet, 2000).   

 

2.3 MECANISMOS DE MUTAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES 

 

Três mecanismos têm sido descritos como causadores de mutações nas STRs: 

crossing-over desigual na meiose, mecanismo de retrotransposição e DNA slippage 

(erros durante a replicação do DNA), sendo este último reconhecido como o principal 

mecanismo envolvido nessas mutações.  

 
2.3.1 Crossing-over Desigual na Meiose 

 
Este mecanismo envolve a troca de unidades repetitivas entre cromossomos 

homólogos que se parearam erroneamente, podendo causar a duplicação da 

seqüência envolvida em uma cromátide e a deleção na outra (Figura 5). Ocorre, 

predominantemente, em regiões onde as unidades repetitivas em tandem têm 

extensões de moderada à grande, visto que o elevado grau de homologia entre as 

seqüências facilita o pareamento. Este processo gera grandes blocos de DNA 

satélite e parece influenciar as mutações de múltiplos passos dos microssatélites 

(Fan e Chu, 2007). Contudo, tem maior influência na extrema variabilidade 
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observada entre os minissatélites humanos, visto que os mesmos têm sido descritos 

como “hot spots” para recombinações homólogas (Jeffreys et al., 1998).   
 

  
 

      Figura 5. O crossing-over desigual e a troca desigual entre cromátides-irmãs causam 

      inserções e deleções (Strachan e Read, 2002). 

 

 

2.3.2 Mecanismo de Retrotransposição 

 
Uma forte associação entre grande parte dos microssatélites e os elementos 

intercalares curtos (SINE, Short Interspersed Nuclear Elements) mais freqüentes no 

genoma humano, as seqüências Alu, foi descrita. Em muitos tipos de microssatélites 

esta associação pode ser vista em mais de 80% das seqüências, e em alguns tipos, 

todas as seqüências estão associadas com produtos de retrotransposição 

(transposição por meio de um intermediário de RNA) (Nadir et al., 1996). 

Freqüentemente, as seqüências Alu são flanqueadas por repetições curtas 

(microssatélites ricos em adenina). Isto pode representar uma conseqüência do 

processo de poliadenilação comum ocorrido na extremidade 3’ dos transcritos de 

RNA, sugerindo que os microssatélites são gerados a partir de uma extensão 3’ dos 

retrotransposons, antes de sua integração ao genoma (Figura 6) (Nadir et al., 1996).   
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Figura 6. Pseudogenes processados originados por transcrição reversa a partir de RNAs transcritos 

(Strachan e Read, 2002).  

Esse modelo pressupõe a integração em seqüências ricas em adenina, clivadas alternativamente. Se a 

seqüência rica em adenina estiver incluída em um prolongamento 5’, ela poderia formar um fita híbrida com a 

extremidade distal de poli(T) do cDNA, facilitando a síntese da segunda fita. Devido às quebras estabelecidas 

durante a integração, a seqüência inserida será flanqueada por repetições diretas curtas (seqüências nos boxes). 

E1-E3 representam éxons. P = Promotor. 

 

 

2.3.3 Erros Durante a Replicação do DNA (DNA Slippage) 

 
Acredita-se que a geração de STRs requer curtos “proto-STR”, os quais são 

subseqüentemente estendidos pelo processo de replicação do DNA. De acordo com 

Rose e Falush (1998) o número mínimo necessário para que novas expansões 

ocorram é de quatro a cinco repetições para os dinucleotídeos e duas repetições 

para os tetranucleotídeos. O acoplamento evolutivo entre substituições de 

nucleotídeos e expansões sugere que mutações de ponto criaram unidades 

repetitivas suficientes para uma posterior expansão dos microssatélites (Messier et 

al., 1996). Quando um “proto-STR” ultrapassa o limiar de oito nucleotídeos, a 

seqüência torna-se vulnerável às mutações típicas dos microssatélites (Rose e 

Falush, 1998).  

O mecanismo mutacional predominante que leva a mudanças no comprimento 

dos microssatélites consiste nos erros que ocorrem durante a replicação do DNA e é 

conhecido como DNA slippage. Este mecanismo foi inicialmente proposto por 
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Kornberg e colaboradores em 1964. Durante a replicação de uma região repetitiva, 

como conseqüência de um pareamento errôneo (por uma ou mais unidades 

repetitivas) entre a fita molde e a fita recém sintetizada, as fitas de DNA podem se 

dissociar e, posteriormente, reassociarem-se erroneamente. Como resultado, a 

região não pareada do DNA forma um “loop”. Se este estiver localizado na fita nova, 

o resultado será a inserção de uma unidade repetitiva, enquanto que se estiver na 

fita molde e for removido por enzimas, a conseqüência será a deleção de uma 

unidade repetitiva. Em ambos os casos, o comprimento da fita recém-sintetizada 

será alterado (Figura 7) (Levinson e Gutman, 1987; Schlötterer e Tautz, 1992). 

Estudos in vitro têm demonstrado que o DNA slippage ocorre em taxas muito 

altas (Schlötterer e Tautz, 1992; Strand et al., 1993). O sistema de reparo de mau 

pareamento é responsável pela correção das inserções ou deleções, e níveis muito 

altos de instabilidade são observados nos microssatélites na ausência deste 

mecanismo ou quando o mesmo mostra-se ineficiente (Yamada et al., 2002). 

Mutações em determinados genes que são requeridos para o mecanismo de reparo 

também podem aumentar a ocorrência de mutações nas STRs por todo o genoma 

(Di Rienzo et al., 1994; Debrauwere et al., 1997).  

A maioria dos loops na fita de DNA é reconhecida e eliminada pelo sistema de 

reparo. Tem sido demonstrado que um sistema de reparo funcional reduz as taxas 

de mutação de 100 a 1000 vezes (Strand et al., 1993). Portanto, as mutações 

observadas nos microssatélites resultam da interação entre o DNA slippage e a 

ineficiência do mecanismo de reparo, o qual se contrapõe ao DNA slippage durante 

a síntese de uma nova fita de DNA (Schlötterer, 1998). 
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Figura 7. Modelo de mutação dos microssatélites pelo mecanismo de DNA slippage (Adaptada de 

Ellegren, 2000a). 

As unidades repetitivas são indicadas por setas (→). Os números se referem ao número de unidades repetitivas 

dentro de cada fita. (A) quando a região repetitiva está sendo sintetizada, as duas fitas podem se dissociar. 

Eventualmente as fitas se desalinham antes da reassociação, isto é, a nova fita pode se realinhar incorretamente 

formando um loop,  adicionando uma unidade repetitiva. (B) Ocorre um desalinhamento formando um loop na fita 

molde, resultando na diminuição do comprimento da nova fita. 

 

 

2.4 FATORES QUE INFLUENCIAM AS MUTAÇÕES DOS MICROSSATÉLITES  
 

 

O DNA slippage é o mecanismo que apresenta maior concordância com o 

modelo de mutação stepwise. Todavia, outros fatores parecem influenciar as  

mutações das STRs, tais como: o comprimento e a composição da unidade 

repetitiva, o comprimento da seqüência, a seqüência flanqueadora, a taxa de 

recombinação, o sexo  e a idade do indivíduo, entre outros.  

 
 
2.4.1 Comprimento da Unidade Repetitiva   
 

Segundo Kimura e Ohta (1978) as probabilidades de inserção e deleção são 

idênticas e constantes para todos os locos. Contudo, uma correlação negativa entre 

o comprimento da unidade repetitiva e a taxa de slippage foi verificada em estudos 

in vitro (Schlötterer e Tautz, 1992). Em concordância, os dinucleotídeos apresentam  

taxas de mutação mais altas que os tri- e tetranucleotídeos, demonstrando que as 
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unidades repetitivas menores são mais passíveis a sofrer mutações (Chakraborty et 

al., 1997; Kruglyak et al., 1998; Lee et al., 1999). Além disso, uma tendência 

mutacional em favor das expansões foi observada nos dinucleotídeos humanos 

(Amos et al., 1996; Twerdi et al., 1999; Ellegren, 2000b), enquanto que numerosos 

eventos de deleção foram relacionados aos tetranucleotídeos (Xu et al., 2000). 

Dessa forma, o processo de mutação, por si só, gera comprimentos maiores nas 

seqüências compostas por dinucleotídeos em comparação às compostas por 

tetranucleotídeos (Nadir et al., 1996).  

   
2.4.2 Composição da Unidade Repetitiva  
 

Seqüências de unidades repetitivas ricas em AT mutam com maior rapidez do 

que as seqüências ricas em GC. Pareamentos G-C contêm uma ponte de hidrogênio 

extra e são, portanto, mais estáveis que os pareamentos A-T e menos propensos a 

sofrer eventos de slippage, sugerindo que a estabilidade da seqüência pode 

influenciar a sua taxa de mutação (Pardi et al., 2005).   
 

2.4.3 Comprimento da Seqüência (Número de Repetições) 
 

Existe uma tendência geral para os microssatélites aumentarem seu 

comprimento. Análises indiretas de dados populacionais sugerem que estas 

seqüências repetitivas têm se expandido durante o processo evolutivo dos primatas, 

incluindo os humanos (Amos et al., 1996). Entretanto, os microssatélites eucarióticos 

possuem um limiar para o número de unidades repetitivas, que limita as expansões, 

a despeito da tendência ao aumento de tamanho, visto que parece haver uma 

limitação do número de repetições que pode ser replicado pela DNA polimerase 

(Falush e Iwasa, 1999; Lazaruk et al., 2001; Metzgar et al., 2002; Yamada et al., 

2002).  

O processo de DNA slippage parece ter mais chance de ocorrer em uma 

seqüência repetitiva com muitas unidades (Ellegren, 2000a; Lai e Sun, 2003). Por 

essa razão, as mutações nos alelos longos e não interrompidos são mais comuns do 

que nos alelos curtos (Primmer et al., 1996; Brinkmann et al., 1998; Huang et al., 

2002; Whittaker et al., 2003). Xu e colaboradores (2000) observaram, nos 

tetranucleotídeos humanos, que as deleções tornam-se mais freqüentes à medida 
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que o comprimento dos alelos aumenta. Além disso, o número de alelos mutantes 

que perdem unidades de repetição excede o número daqueles que ganham (Huang 

et al., 2002; Whittaker et al., 2003). Conseqüentemente, os alelos longos tendem a 

decrescer. Estas observações sustentam a teoria de que as mutações são 

mecanismos potenciais para a limitação de tamanho dos microssatélites (Ellegren, 

2000b; Yamada et al., 2002; Lai e Sun, 2003).  

Uma explicação alternativa para a ausência de muitos alelos longos é a 

ocorrência de mutações de ponto (transições ou transversões) dentro de uma 

unidade repetitiva, interrompendo as regiões de repetição dos microssatélites, 

criando duas regiões repetitivas mais curtas (Kruglyak et al., 1998; Lazaruk et al., 

2001). A taxa estimada para essas mutações de ponto foi de aproximadamente 1 x 

10-8 nucleotídeo a cada geração  (Kruglyak et al., 1998). Embora ocorram em baixas 

freqüências, estas mutações, ao interromperem as seqüências de nucleotídeos dos 

microssatélites, modificam sua mutabilidade. Além disso, as STRs podem ser 

estabilizadas por inserções de diferentes composições de nucleotídeos (Brinkmann 

et al., 1998; Lazaruk et al., 2001; Fan e Chu, 2007). Contudo, o aumento na 

instabilidade de um microssatélite não ocorre apenas em função do seu 

comprimento. Por exemplo, foi verificado que embora os microssatélites de 105 pb 

sejam apenas sete vezes mais longos que os de 15 pb,  suas taxas de mutação são 

500 vezes mais altas (Schlötterer, 1998).  
 

2.4.4 Instabilidade dos Microssatélites nos Heterozigotos 

 
Amos e colaboradores (1996) observaram que a diferença no comprimento dos 

alelos de um indivíduo heterozigoto (efeito allele-span) aumentou a instabilidade das 

STRs destes indivíduos em relação àquelas dos homozigotos. Isto sugere que as 

taxas de mutação podem estar correlacionadas com a heterozigosidade e que as 

STRs dos heterozigotos com grande diferença entre o comprimento de seus alelos 

apresentam uma mutabilidade maior.  

 
2.4.5 Recombinação 

 
Um acúmulo de seqüências repetitivas pode aumentar o risco de 

recombinações homólogas entre segmentos cromossômicos. Para neutralizar este 
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acúmulo, estas seqüências são submetidas a freqüentes mutações através de 

pontos de mutação induzidos pela repetição. Nestes pontos, seqüências homólogas 

são reconhecidas e mutações GC → AT são induzidas para evitar duplicações. A 

seqüência mutada impede o reconhecimento das seqüências homólogas e a 

subseqüente recombinação entre as seqüências repetitivas (Ramel 1997).  

Em humanos, análises amplas do genoma não fornecem fortes evidências para 

uma correlação positiva entre taxa de recombinação e mutações das STRs (Payseur 

e Nachman, 2000; Huang et al., 2002). Foi observado que os locos de STRs 

oriundos de regiões não-recombinantes do cromossomo Y humano mostram as 

mesmas taxas de mutação dos locos autossômicos e que espécies com e sem um 

sistema de recombinação funcional apresentam taxas de mutação idênticas, 

sugerindo que os eventos de recombinação não têm influência na variabilidade dos 

microssatélites (Schlötterer, 2000; Fan e Chu, 2007).  
 

2.4.6 Influência do Sexo e da Idade do Indivíduo 

 
Muitos autores têm descrito uma maior incidência de mutações na linhagem 

germinativa masculina em relação às ocorridas na linhagem feminina (Brinkmann et 

al., 1998; Henke e Henke 1999; Sajantila et al., 1999; Xu et al., 2000; Dauber et al., 

2003; Geada et al., 2003; Simonsen e Morling, 2004; Tang e Law, 2004; Whittle et 

al., 2004; Yan et al., 2006). Essa diferença pode ser explicada pelos diferentes 

números e tipos de divisões celulares na gênese das células germinativas. Na 

oogênese, a oogônia sofre cerca de 22 divisões antes da meiose começar e os 

oócitos serem gerados. Por outro lado, as espermatogônias se renovam 

continuamente por mitoses e também por meiose antes de se tornarem células 

espermáticas. Portanto, quanto maior o número de replicações que uma célula sofre, 

maior será a freqüência de mutações (Shimmin et al., 1993; Brinkmann et al., 1998; 

Ellegren, 2000b).   

Outro fator que parece contribuir para a maior incidência de mutações paternas 

é a idade do indivíduo. Sabe-se que o número acumulado de divisões mitóticas na 

linhagem germinativa masculina aumenta rapidamente na idade adulta. As células 

espermáticas sofrem cerca de 380 e 510 mitoses em homens nas idades de 28 e 35 

anos, respectivamente (Ellegren, 2000b; Fan e Chu, 2007). Além disso, tem sido 

descrito que a idade média dos homens que apresentam mutações é 
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significativamente mais alta comparada à dos homens nos quais não foram 

observadas mutações (Brinkmann et al., 1998).  

 
2.4.7 Mutações nas Regiões Flanqueadoras dos Microssatélites   
 

Uma correlação negativa entre diversidade alélica e o conteúdo GC nas 

seqüências flanqueadoras dos microssatélites foi observada por Glenn e 

colaboradores (1996). Segundo estes autores, a correlação verificada pode derivar 

da posição cromossômica do microssatélite e estar relacionada com a probabilidade 

do microssatélite ser encontrado dentro ou próximo de genes funcionais, visto que a 

porcentagem de GC nestas regiões é alta.  

Se a diversidade alélica reflete as mutações dentro das seqüências repetitivas 

e a amplificação reflete mutações nas regiões de pareamento dos primers, então 

deve existir uma correlação entre o número de alelos amplificados e mutações na 

seqüência flanqueadora das STRs (onde o primer pareia). Além disso, como as 

mudanças no comprimento dos alelos são decorrentes do DNA slippage e as 

mudanças nas regiões flanqueadoras ocorrem por deleções, inserções ou 

substituições de nucleotídeos, existe, provavelmente, uma correlação entre estas 

duas classes de mutações (Glenn et al., 1996).  

Os primers dos kits comerciais são desenhados com o objetivo de serem 

complementares às seqüências de nucleotídeos altamente conservadas nas regiões 

flanqueadoras dos locos de interesse. Todavia, considerando a grande instabilidade 

apresentada pelas STRs, variações nas regiões de pareamento dos primers têm 

sido observadas em muitos kits comercialmente disponíveis (Alves et al., 2001; 

Boutrand et al., 2001; Hering et al., 2002; Leibelt et al., 2003; Clayton et al., 2004; 

Heinrich et al., 2004).  

A modificação de uma única base próxima à extremidade 5’ da seqüência 

flanqueadora dos microssatélites pode desestabilizar o pareamento, afetando a 

eficiência da ligação primer/DNA molde. Conseqüentemente, a amplificação da 

região alvo não ocorrerá ou será reduzida, dependendo da localização do 

nucleotídeo modificado dentro da seqüência flanqueadora. O efeito será um drop-out 

alélico, resultando em alelos não detectáveis, denominados de alelos nulos ou 

silenciosos (Figura 8) (Clayton et al., 2004).  
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Figura 8. Mutação dupla na região de pareamento do primer no loco D18S51 no kit AMPFlSTR® 

SGM PlusTM impediu a amplificação do alelo 18 na mãe e nas crianças 1, 4, 5, 6 e 7 (Adaptada de 

Clayton et al., 2004). 
 

 

Mutações que resultam em alelos nulos permitem que indivíduos heterozigotos 

sejam falsamente designados como homozigotos, quando um dos alelos não é 

amplificado devido ao drop-out. Alelos nulos potenciais podem ser preditos 

estatisticamente através da avaliação de dados genotípicos pela comparação do 

número de homozigotos esperados e observados com base no Princípio de Hardy-

Weinberg (Budowle et al., 2000).  

Embora a incidência de mutações nas regiões flanqueadoras das STRs seja 

muito baixa, elas podem ser detectadas como desvios isolados em relação ao 

padrão mendeliano de herança. Em um caso de investigação de paternidade, o pai e 

o filho analisados podem ser identificados como homozigotos para diferentes alelos 

no mesmo loco, devido à transmissão do alelo silencioso, isto é, ambos na verdade 

são heterozigotos para um alelo nulo (mutação ancestral) ou o pai pode ser 

heterozigoto para o loco em questão, enquanto que a criança será homozigota 

(mutação de novo) (Clayton et al., 2004). Resultados como esses fazem com que 

alguns casos de paternidade verdadeira sejam erroneamente interpretados como 

casos de exclusão.  

Dois casos de incompatibilidades mãe-criança em indivíduos caucasóides (um 

trio completo e um par mãe-criança) foram descritos por Dauber e colaboradores 

(2006) para os locos D3S1358 (825 meioses estudadas) e SE33 ou ACTBP2 (1219 



                                                              36 

meioses). Outros quatro casos também de incompatibilidades mãe-criança foram 

descritos por Anjos e colaboradores (2004) envolvendo os locos vWA (dois casos), 

SE33 e FES. Em ambos os estudos, as inconsistências puderam ser explicadas por 

um dropout alélico decorrente de mutações de ponto nas regiões flanqueadoras dos 

microssatélites. Em casos como esses, é recomendável que as amostras sejam 

testadas novamente com o uso de primers alternativos. 

2.5 TAXAS DE MUTAÇÃO DOS MICROSSATÉLITES   
 

Todos estes fatores e mecanismos descritos contribuem para as elevadas 

taxas de mutação apresentadas pelos microssatélites, evidenciadas pela notável 

instabilidade e o alto nível de polimorfismo observado nestes marcadores. As 

seqüências únicas no genoma apresentam taxas de mutação muito baixas (cerca de 

10-9 nucleotídeos por geração), enquanto que as taxas  para os microssatélites 

humanos foram estimadas em 10-2 a 10-4 eventos por loco a cada geração 

(Brinkmann et al., 1998; Sajantila et al., 1999; Xu et al., 2000; Huang et al., 2002).  

Uma criança herda dos seus pais, em média, 100 mutações de ponto 

distribuídas nos três bilhões de pares de bases do genoma. Assumindo que existam 

100 mil locos de microssatélites humanos com uma taxa de mutação média de 10-3, 

deve existir, ao menos, a mesma quantidade de mutações de microssatélites e 

mutações de ponto, por geração (Schlötterer e Tautz, 1992; Ellegren, 2000a).  

A taxa de mutação de um determinado loco e o tamanho efetivo da população 

são dois parâmetros básicos para o entendimento da estrutura genética de uma 

população (Chakraborty e Neel, 1989; Chakraborty et al., 1997). As taxas de 

mutação da maioria dos locos não são grandes o suficiente para serem diretamente 

medidas, mas podem ser úteis para esclarecer os mecanismos moleculares de 

produção de novos alelos. Por esta razão, as análises da  distribuição dos alelos, ao 

nível populacional, podem ser usadas para entender a dinâmica mutacional dos 

microssatélites (Di Rienzo et al., 1994; Chakraborty et al., 1997).  

A maioria das estimativas experimentais de taxas de mutação é baseada em 

um pequeno número de alelos mutantes encontrados e, conseqüentemente, essas 

estimativas são altamente variáveis (Kruglyak et al., 1998). 

A abordagem mais direta para se estimar as taxas de mutação dos locos de 

STRs envolve a comparação dos genótipos de pais e filhos. Em um determinado 
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loco, um filho pode herdar um alelo mutante de um dos genitores, sendo este alelo 

maior ou menor do que o alelo presente no genitor (Figura 9). Estudos de famílias 

que apresentam tal incompatibilidade genética fornecem estimativas diretas das 

taxas de mutação, uma vez que os pais que não são excluídos com base em outros 

locos podem ser considerados como pais biológicos verdadeiros, confirmando a 

ocorrência da mutação no loco cuja incompatibilidade foi observada (Chakraborty et 

al., 1996). Através desta abordagem o número e as taxas de mutação podem ser 

determinados, bem como o tipo de mutação (adição ou deleção de repetições), a 

origem (paterna ou materna) e o número de unidades repetitivas envolvidas no 

evento mutacional (Schlötterer, 2000). 

 
A       B 

 
Figura 9. Exemplo de um trio com genótipos compatíveis (A) e um trio apresentando uma 

incompatibilidade genética (B). 

 

 

Como as STRs têm taxas de mutação mais altas que os marcadores genéticos 

convencionais, as chances de detecção de mutações são maiores. Foi estimado que 

em 1,2% a 4,85% dos casos de parentesco verdadeiro um alelo mutante seria 

transferido de um dos genitores para a criança (Henke et al., 1999; Thomson et al., 

1999; Calafell, 2000; Brenner, 2004a). Exclusões em um único loco foram descritas 

em muitos casos de investigação de paternidade, envolvendo mutações tanto de 

origem paterna quanto materna (Brinkmann et al., 1995; Geada et al., 2001; Ricci et 

al., 2003; Negi et al., 2006; Narkuti et al., 2007). Nestes casos é difícil determinar se 

estas inconsistências indicam exclusões de paternidade ou mutações de novo. 
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Atualmente, determina-se a não-paternidade sempre que são observadas 

inconsistências em pelo menos dois sistemas genéticos. As inconsistências devem 

ser do tipo II, isto é, o suposto pai e a criança são heterozigotos e não compartilham 

nenhum alelo. A probabilidade de duas mutações ocorrerem simultaneamente em 

um mesmo indivíduo é muito baixa (0,007% a 0,11%). Entretanto, em muitos 

laboratórios, casos com duas inconsistências correspondem a trios falsos numa 

proporção de 2:1 em relação aos trios verdadeiros (Henke et al., 1999; Thomson et 

al., 1999; Calafell, 2000; Brenner, 2004a). A probabilidade de ocorrência de três 

mutações em um caso de paternidade comprovada foi estimada em 0,0001% a 

0,003% (Henke et al., 1999; Thomson et al., 1999; Calafell, 2000; Brenner, 2004a). 

Apesar das baixas probabilidades de ocorrência, casos de incompatibilidades duplas 

(Brandt-Casadevall et al., 2003; Nutini et al., 2003) e triplas (Jacewicz et al., 2004) 

têm sido descritos, envolvendo diferentes locos de STRs. Além disso, os dados 

disponíveis  referentes às mutações das STRs podem ser subestimados em casos 

nos quais o filho em questão possui um alelo que também está presente em ambos 

os genitores, fazendo com que um alelo mutante não seja detectado (Figura 10) 

(Brenner, 2004a). Conseqüentemente, em alguns casos, excluir uma paternidade 

com base em duas ou mesmo três incompatibilidades genéticas pode ser uma 

decisão arbitrária.  

 

 

  

    

 

 
 
 
 

 
 

                Figura 10. Formas de uma mutação não ser detectada (Brenner, 2004a). 
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O número real de locos excludentes segue uma distribuição de probabilidade 

que depende do número de marcadores estudados, das freqüências genotípicas na 

população e do grau de parentesco (se algum) entre o pai verdadeiro e o suposto 

pai, visto que relações de parentesco como esta podem diminuir o número de locos 

excludentes (Calafell, 2000). Dessa forma, é difícil determinar com precisão quantas 

exclusões são necessárias para que a paternidade seja excluída. Por essa razão, o 

valor evidencial das exclusões não deve ser baseado no uso de números rígidos de 

locos excludentes, mas na avaliação estatística do teste.  

Um índice de paternidade (IP) deve ser calculado levando em consideração a 

taxa de mutação do loco onde a incompatibilidade foi observada (Brenner, 2004b). 

Como as taxas de mutação dos locos de STRs apresentam, em geral, valores entre 

10-3 e 10-4, o IP diminuiria após a inclusão da taxa no cálculo. Contudo, nos casos de 

parentesco verdadeiro, a probabilidade de paternidade, em geral, permanece 

elevada (>99,99%) mesmo após a inclusão da taxa de mutação nos cálculos 

estatísticos (Brinkmann et al., 2001; Brandt-Casadevall et al., 2003; Geada et al., 

2003; Di Lonardo et al., 2004). Quando necessário, locos adicionais são utilizados 

para aumentar a probabilidade de paternidade (Penacino et al., 2003). Além das 

taxas de mutação, a estrutura repetitiva do loco, o número de passos mutacionais e 

o modelo de mutação das STRs também devem ser considerados na avaliação 

estatística dos testes de paternidade (Brinkmann et al., 2001). 

Valores diversos referentes às taxas de mutação das STRs têm sido descritos. 

Hammond e colaboradores (1994) estimaram as taxas de mutação de 13 locos de 

STRs a partir de amostras de indivíduos pertencentes a quatro grupos étnicos: 

caucasianos, negros, americanos/mexicanos e asiáticos. As taxas de mutação 

estimadas para cada grupo variaram entre 2,36 x 10-5 e 1,86 x 10-4. Xu e 

colaboradores (2000) observaram, na população chinesa, 236 mutações distribuídas 

entre 122 marcadores microssatélites (taxa total de 1,8 x 10-3). Huang e 

colaboradores (2002) analisaram 1.380 relações de parentesco envolvendo brancos 

de origem européia. Estes autores detectaram 97 mutações distribuídas em 68 locos 

e 19 cromossomos e estimaram a taxa de mutação total em 1,94 x 10-4.  

Além das variações entre diferentes populações, as taxas de mutação dos 

microssatélites também diferem entre os locos analisados em uma mesma 

população (Tabela 2) e os diversos alelos em um loco também podem apresentar 

diferentes taxas de mutação (Brinkmann et al., 1998). Em um estudo realizado com 



                                                              40 

cerca de 13 mil indivíduos envolvidos em testes de paternidade nas regiões Sul, 

Sudeste e Central do Brasil foram determinadas as taxas de mutação de 19 locos de 

STRs autossômicas, com valores variando entre zero e 3,29 x 10-3 (Whittle et al., 

2004). Portanto, seria arbitrário utilizar nos cálculos estatísticos uma taxa de 2 x 10-3, 

por exemplo, como uma taxa média para todos os microssatélites do genoma 

humano.  

Os distintos valores das taxas de mutação descritos para os locos de STRs 

demonstram que é imprescindível, para a avaliação estatística dos testes de 

paternidade, a utilização de uma base de dados oriunda da população estudada, 

bem como estimativas de taxas de mutação específicas para a população na qual os 

testes são realizados. Dessa forma, valores adequados das taxas de mutação 

poderão ser incluídos nos cálculos do índice de paternidade, aumentando o peso 

dos resultados genéticos e promovendo uma maior segurança na determinação do 

vínculo genético investigado.  
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Tabela 2. Taxas de mutação de 14 locos de STRs autossômicas estimadas para diferentes populações. 

 

POPULAÇÃO 
LOCO Alemã e 

Austríaca1 

Alemã2 

 

Finlandesa3 

 

Americana4 

 

Austríaca e  

Suíça5 

Portuguesa6 

 

Argentina7 

 
Chinesa8 Chinesa9  Inglesa10 

CSF1PO 
 

— 

0 / 404 

(0,00%) 

 

— 

1.487/ 947.425 

(0,16%) 

0/271 

(0,00%) 

1/675 

(0,15%) 

1/871 

(0,18%) 

2/3.562 

(0,06%) 

15/13.380 

(0,11%) 

0/176 

(0,00%) 

D13S317 
 

— 

0 / 436 

(0,00%) 

 

— 

1.558/ 1.103.282 

(0,14%) 

1/795 

(0,13%) 

1/689 

(0,15%) 

1/871 

(0,18%) 

2/3.567 

(0,06%) 

8/13.380 

(0,06%) 

0/176 

(0,00%) 

D16S539 
 

— 

 

— 

 

— 

1.041/ 962.239 

(0,11%) 

0/504 

(0,00%) 

2/689 

(0,29%) 

 

— 

2/3.576 

(0,06%) 

8/13.380 

(0,06%) 

2/156 

(1,30%) 

D18S51 
 

— 

2 / 491 

(0,41%) 

 

— 

1.746/ 790.342 

(0,22%) 

1/989 

(0,10%) 

1/687 

(0,15%) 

 

— 

9/3.467 

(0,26%) 

8/13.380 

(0,06%) 

1/162 

(0,62%) 

D21S11 
1a / 557b 

(0,18%)c 

4 / 456 

(0,88%) 

 

— 

1.816/ 962.096 

(0,19%) 

3/1.038 

(0,29%) 

1/689 

(0,15%) 

2/871 

(0,35%) 

3/3.477 

(0,09%) 

28/13.380 

(0,21%) 

0/176 

(0,00%) 

D7S820 
 

— 

2 / 432 

(0,46%) 

 

— 

1.089/ 1.085.305 

(0,10%) 

0/795 

(0,00%) 

1/683 

(0,15%) 

1/871 

(0,18%) 

3/3.564 

(0,08%) 

10/13.380 

(0,08%) 

0/176 

(0,00%) 

D8S1179 

 

— 

0 / 362 

(0,00%) 

 

— 

1239/ 

899.837 

(0,14%) 

1/989 

(0,10%) 

3/689 

(0,44%) 

1/871 

(0,18%) 

8/3.558 

(0,22%) 

13/13.380 

(0,10%) 

0/176 

(0,00%) 

a: nº de mutações; b: nº de meioses; c: taxa de mutação; — Loco não estudado.  
 
1 - Brinkmann et al., 1998; 2 - Henke e Henke, 1999; 3 - Sajantila et al., 1999; 4 - NIST, 2002; 2003; 5 – Dauber  et al., 2003; 6 - Geada et al., 2003; 7 - Di 

Lonardo et al., 2004; 8 - Tang e Law, 2004; 9 - Yan et al., 2006; 10 - Thomson et al., 1999 
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Tabela 2- (continuação) 

POPULAÇÃO 
LOCO Alemã e 

Austríaca1 

Alemã2 

 

Finlandesa3 

 

Americana4

 

Austríaca e 

 Suíça5 

Portuguesa6 

 

Argentina7 

 
Chinesa8  Chinesa9 Inglesa10 

 

vWA 

4 / 2.013 

(0,20%) 

1 / 436 

(0,23%) 

5 / 3.684 

(0,14%) 

2.408/ 

1.437.945 

(0,17%) 

7/3.164 

(0,22%) 

2/689 

(0,29%) 

1/871 

(0,18%) 

8/3.164 

(0,25%) 

21/13.380 

(0,16%) 

0/176 

(0,00%) 

TH01 

0 / 2.008 

(0,00%) 

0 / 695 

(0,00%) 

1 / 5.918 

(0,02%) 

100/ 

779.554 

(0,01%) 

0/2.735 

(0,00%) 

0/689 

(0,00%) 

 

— 

0/3.560 

(0,00%) 

3/13.380 

(0,02%) 

0/176 

(0,00%) 

TPOX 

 

— 

0 / 407 

(0,00%) 

0 / 2.457 

(0,00%) 

100/ 

857.481 

(0,01%) 

0/271 

(0,00%) 

0/677 

(0,00%) 

 

— 

1/3.550 

(0,03%) 

1/13.380 

(0,008%) 

0/176 

(0,00%) 

F13A01 
 

— 

 

— 

 

— 

41/75.821 

(0,05%) 

0/382 

(0,00%) 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

F13B 
0 / 1.033 

(0,00%) 

 

— 

 

— 

11/40.340 

(0,03%) 

0/1.374 

(0,00%) 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

FESFPS 

1 / 850 

(0,12%) 

 

— 

0 / 301 

(0,00%) 

82/ 

167.946 

(0,05%) 

1/1.656 

(0,06%) 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

LPL 
 

— 

 

— 

 

— 

13/25.764 

(0,05%) 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 a: nº de mutações; b: nº de meioses; c: taxa de mutação; — Loco não estudado.  
 
1 - Brinkmann et al., 1998; 2 - Henke e Henke, 1999; 3 - Sajantila et al., 1999; 4 - NIST, 2002; 2003; 5 – Dauber  et al., 2003; 6 - Geada et al., 2003; 7 - Di 

Lonardo et al., 2004; 8 - Tang e Law, 2004; 9 - Yan et al., 2006; 10 - Thomson et al., 1999. 
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Abstract 

 

Definition about mutation rates of Short tandem repeats (STRs) loci used in 

forensic analysis are useful for the correct interpretation of resulting genetic profiles and 

the definition of criterions for exclusion in paternity testing. Germline mutation of 14 

STR loci was studied for 54,105 parent–child allelic transfers from 2,575 paternity 

testing cases carried out during 2000-2007 in the population of Pernambuco State, 

Northeast of Brazil. The parenthood in each of these cases was highly validated 

(probability > 99.99%). We identified 43 mutations at 12 loci. Locus-specific mutation 

rate estimates varied between 2 x 10-4 and 2 x 10-3, and the overall mutation rate 

estimate was 8 x 10-4. Mutation events in the male germ line were more frequent than in 

the female germ line. The majority of the mutations (95%) could be explained by losses 

or gains of one repeat unit and there was no evidence for selection between insertion or 

deletion changes. Our data were compared with those of the American and European 

populations and demonstrated that mutation rates of STR loci not differ among different 

populations.  
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Population: 54,105 parent-child allelic transfers were analyzed from 2,575 paternity 

testing cases carried out during 2000-2007 in the population of Pernambuco State, 

Northeast of Brazil (Fig. 1).     

DNA extraction: The DNA was extracted from mononuclear cells of peripheral blood 

using a salting out procedure according to Miller et all [1]. 

Amplification: The amplification of the DNA samples was done using 100ng of 

template DNA, 25pM each primer, 200µM each dNTP, 0,25U taq DNA polymerase. 

Amplification parameters were followed according to the manufacturer’s instructions 

using Gene Print Silver Stain Short Tandem Repeats (STR) Systems, including CTTV 

(CSF1PO, TPOX, TH01, vWA), STRIII (D16S359, D7S820, D13S317) and F13A01, 

F13B, FESFPS, LPL loci (Promega Corporation, Madison, WI). To the D18S51, 

D21S11, D8S1179 loci amplification was performed using the same standard conditions 

described by elsewhere [2]. 

Typing: The 14 loci were typed by electrophoresis using a SQ3 apparatus (Hoefer 

Pharmacia Biotech, San Francisco, CA). Amplified products were separated using 5% 

polyacrylamide denaturing gels, visualized by silver nitrate impregnation and the allele 

identification was achieved by comparison of the amplified fragments with the allelic 

ladders and markers included in the reagents set. 

Results: See Table 1. 

Analysis of data: Null alleles were assumed and counted in cases of single 

discrepancies between a homozygous parent and homozygous child at a locus when the 

other independent autosomal STR loci were consistent with paternity and/or maternity. 

Mutations were assumed and counted, after excluding null alleles, in cases of single 

discrepancies between parent and child at a locus when the other STR loci were 

consistent with paternity and/or maternity. All null alleles and mutations were 
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confirmed by repeating the genotyping of the trio or duo using alternatives primers. The 

origin of the ‘new’ allele was defined as that having arisen through the shortest 

mutational step [3].  

Access to the data: request to rosildaufpe@gmail.com 

Other remarks: The mutation rates from Pernambuco were compared with the rates 

estimated for American and European populations [4, 5]. The data did present a good 

correlation among the different populations. This paper follows the guidelines for 

publication of population data requested by the journal [6]. 
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Table 1 

Mutations observed at 14 STR loci in the population from Pernambuco, Northeast Brazil  

Locus Paternal   

  

Maternal 

 

  

 
Paternal/ 

Maternal 

 

Total  

 Nº of 

meiosisa 

Nº of 

mutations 

Mutation 

rate 

 Nº of 

meiosisb 

Nº of 

mutations 

Mutation 

rate 

 Nº of 

mutations 

 Nº of 

meiosisc 

Nº of 

mutations 

Mutation 

rate 

CSF1PO 2.508 3 0,12%  2.445 1 0,04%  2  4.953 6 0,12% 

D13S317 2.566 0 0,00%  2.501 0 0,00%  1  5.067 1 0,02% 

D16S539 2.563 1 0,04%  2.497 2 0,08%  0  5.060 3 0,06% 

D18S51 2.234 5 0,22%  2.171 2 0,09%  2  4.405 9 0,20% 

D21S11 2.239 4 0,18%  2.176 3 0,14%  0  4.415 7 0,16% 

D7S820 2.561 1 0,04%  2.498 1 0,04%  3  5.059 5 0,10% 

D8S1179 2.240 3 0,13%  2.177 0 0,00%  0  4.417 3 0,07% 

vWA 2.498 3 0,12%  2.429 0 0,00%  2  4.927 5 0,10% 

TH01 2.563 0 0,00%  2.498 1 0,04%  0  5.061 1 0,02% 

TPOX 2.568 0 0,00%  2.503 0 0,00%  0  5.071 0 0,00% 

F13A01 838 1 0,12%  784 0 0,00%  0  1.622 1 0,06% 

F13B 708 1 0,14%  656 0 0,00%  0  1.364 1 0,07% 

FESFPS 687 0 0,00%  634 0 0,00%  0  1.321 0 0,00% 

LPL 712 1 0,14%  651 0 0,00%  0  1.363 1 0,07% 

Total 27.485 23 0,08%  26.620 10 0,04%  10  54.105 43 0,08% 

a Paternal allelic transfers. 
b Maternal allelic transfers. 
c Total paternal and maternal allelic transfers.  
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Fig.1. Map of Brazil showing the Northeast region and the Pernambuco State from where the 
samples were collected. 
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