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Report on the Use of Autosomal STR Markers in 
Resolving a Kinship Case

[1] Choice of population database for forensic DNA profile analysis [2] The finding of Y-STR 
microdeletion involving DYS448, DYS392, DYS549 and DYS385a/b markers in a paternity 
case with deceased alleged father [3] Forensic use of Y-chromosome DNA: A general 
overview [4] Developmental validation of GlobalFiler TM PCR amplification kit: A 6-dye 
multiplex assay designed for amplification of casework samples [5] A new future of forensic 
Y-chromosome analysis: Rapidly mutating Y-STRs for differentiating male relatives and 
paternal lineages. Forensic Sci Int Genet [6] How convincing is a matching Y-chromosome 
profile? [7] Sequence variation of a hypervariable short tandem repeat at the D1S1656 
locus [8] Sibling assessment based on likelihood ratio and total number of shared alleles 
using 21 short tandem repeat loci included in the GlobalFiler™ kit [9] The benefits and 
limitations of expanded Y-chromosome short tandem repeat (Y-STR) loci [10] Genetic 
profile of 17 Y-chromosome STR haplotypes in East of Iran

Aims Genetic identification is now a standard and efficient method for identifying individuals 
and investigating claimed kinship cases. The aim of this study was to investigate the relationship 
between Y-STR and autosomal STR markers.
Materials & Methods This case report is according to a claimed kinship that was done with 
available sampling of 7 relatives referred to forensic medicine in 2020. These members were 
2 men and 2 women without identity cards and 3 men with identity cards claiming the uncle-
nephew and aunt-nephew relationships. After authentication and obtaining the complete 
biographies of the nominees, the genealogy was drawn. Blood samples were analyzed 
using autosomal STR and Y-STR markers by Yfiler ™ Plus and GlobalFiler ™ Express kits and 
were electrophoresed with ABI 3500 genetic analyzer. Since to prove the claimed relative 
relationship, the common father of the grandfather’s child must be common, so the allelic 
inheritance between them was examined.
Findings The results of the Y-STR indicated that the alleged uncle-nephew relationship was not 
ruled out. However, the results of autosomal STR markers indicated the status of Amelogenin 
Y-null in the profiles of all males in the pedigree. Comparison of the obtained genetic profiles 
showed that there was no inheritance of the obligatory paternal allele in the 4 loci D8S1179, 
D2S441, THO1 and D10S1248 between A and H, which definitely negated the existence of a 
father-son relationship between the two individuals; Hence, the alleged uncle-nephew and 
aunt-nephew relationship was rejected.
Conclusion Autosomal STR markers should be used to examine complex relative relationships, 
and the use of Y-STR markers should be limited to genetic testing of male specimens in rape 
evidence, crime scenes, and non-paternity cases.
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 چکيده

افراد و  ییشناسا یروش استاندارد و کارآمد برا کی یکیژنت ییشناسا :اهداف

رابطه  بررسی ،پژوهش نیهدف از ا .است یشاوندیخو یموارد ادعا یبررس

 بود. یاتوزوم STRو  Y-STR یکمک نشانگرها به یشاوندیخو

گزارش موردی مربوط به يک پرونده رابطه خويشاوندی  نیاها: و روش مورد

کننده به پزشکی هعمراج خويشاوندعضو  ۷ در دسترس یر یگبا نمونه است که

 ۳زن فاقد شناسنامه و  ۲مرد و  ۲. این اعضا، انجام شد ۱۳۹۹ سال قانونی در

برادرزاده بودند. پس از -برادرزاده و عمه-مرد واجد شناسنامه با ادعای نسبت عمو

نامه رسم شد. نمونه شده، شجرهاحراز هویت و اخذ شرح حال کامل افراد معرفی

ی هابا استفاده از کیت Y-STRاتوزومی و  STRکمک نشانگرهای خون افراد به

Yfiler™ Plus  وGlobalFiler™ Express  مورد بررسی قرار گرفت و با دستگاه

الکتروفورز شدند. از آنجا که برای اثبات رابطه نسبی  ®ABI 3500آناالیزر ژنتیک

مورد ادعا، بایستی پدر مشترک فرزند پدربزرگ مشترک باشد، لذا وراثت آللی بین 

 ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

برادرزادگی مورد -، بیانگر عدم رد رابطه نسبی عموY-STRنتایج نشانگر  ها:یافته

 تیدهنده وضعنشان ،یاتوزوم STRنشانگر  یبررس جینتااما  .ادعا بود

Amelogenin Y-null سهی. مقابود نامههمه افراد مذکر شجره یهالیدر پروفا 

 ۴در  یپدر  یعدم وراثت آلل اجبار  انگریآمده، بدستبه یکیژنت یهالیپروفا

بود که  Hو  A نیب D10S1248و  D8S1179 ،D2S441 ،THO1لکوس 

رو،  نیاز ا ؛کرد یفرد را نف ۲ نیا نیب یفرزند-یوجود رابطه پدر  عطور قطبه

 .برادرزاده مورد ادعا رد شد-برادرزاده و عمه-عمو یرابطه نسب

اتوزومی  STRبرای بررسی روابط نسبی پیچیده بایستی از نشانگر  :گیرینتیجه

به بررسی ژنتیکی  تنها بایستمی Y-STRکارگیری نشانگرهای استفاده کرد و به

موارد رد رابطه ابوت  های جرم وصحنه های مردانه در تجاوزات جنسی،نمونه

 .محدود شود
، ابوت، رابطه یکوتاه تکرار  یهایتوال، Yکروموزم  ،یکیژنت ینگار انگشتها: کلیدواژه

 ، ژنتیک قانونییشاوندیخو
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 مقدمه

های امروزی شناسایی تشخیص هویت ژنتیکی، یکی از روش

هویت افراد بر مبنای علم ژنتیک است که از مزایای متعددی 

های تشخیص هویت مانند بررسی اثر انگشتان، نسبت سایر روش

شناسی، بررسی الگوی عنبیه چشم و بررسی فرمول دندانی انسان

بررسی هویت ترین مزیت این روش، امکان برخوردار است. مهم

های داشتن دادهبستگان نزدیک و خویشاوندان نسبی با دردست

ها، پس از هویت ژنتیکی فرد است؛ حال آنکه در سایر روش

های هویتی، تنها هویت خود فرد مورد نظر قابل دستیابی به داده

دقت متد تشخیص هویت ژنتیکی و بررسی خواهد بود. با توجه به

منظور عنوان روش استاندارد طالیی بهمزیت ذکرشده، این متد به

تعیین هویت و بررسی رابطه خویشاوندی بین افراد پذیرفته شده 

 است.
های دارای های انتخابی برای بررسی هویت ژنتیکی توالینشانگر

هستند که به تعداد زیاد و در سراسر ژنوم  (STR)تکرارهای کوتاه 

منظور استانداردسازی و امکان تبادل نتایج اند. بهگسترده شده

های تشخیص هویت ژنتیکی در سراسر دنیا ها، آزمایشگاهآزمایش

های استاندارد تجاری تشخیص هویت مبادرت به استفاده از کیت

. وراثت [1]مایندنمی اتوزومی STRهای ژنتیکی مبتنی بر نشانگر

 اتوزومی از قوانین مندل تبعیت STRهای این نشانگرهای آلل

های یک نشانگر کنند، بدین صورت که هر یک از جفت آللمی

 اتوزومی، از یکی از والدین و آلل دوم از والد دیگر به فرزند به ارث

ها در یک لکوس ژنتیکی و نیز رسند. با توجه به تنوع آللمی

های متعدد در فرآیند تشخیص هویت مزمان از لکوساستفاده ه

نظر از توان نشان داد که صرفمی ژنتیکی، با محاسبات آماری

دوقلوهای همسان، پروفایل ژنتیکی یک فرد، یگانه و تنها منحصر 

 به همان فرد است.

نیز که  Y-STRاتوزومی، نشانگرهای  STRهای بر نشانگرعالوه

اند، برای بررسی در مردان واقع شده Yهمگی روی کروموزم جنسی 

هایی عنوان نمونه مرجع در پروندههای تشخیص هویت، بهپرونده

های که در آنها، نمونه پدر در دسترس نیست و بررسی نمونه

تجاوزات جنسی که در آن تعیین هویت بخش مردانه نمونه حائز 

گی هم Y-STRهای های نشانگرروند. آللکار میاهمیت است، به

رسند؛ لذا می جا از پدر به فرزندان مذکر به ارثصورت یکو به

یک فرد یگانه نبوده و در تمام خویشاوندان  Y-STRهاپلوتایپ 

 .[3 ,2]نامه مشترک پدری مشابه استنسبی با واسطه شجره

منجر  ،Y-STRو  STRهای تشخیص هویت ژنتیکی توسعه نشانگر

انه شده است. کیت چندگ PCRهای کارآمد به تولید کیت

GlobalFiler™ Express  نشانگر  ۲۱شاملSTR  ۳اتوزوم و 

نشانگر کمکی برای تعیین جنسیت است که با استفاده از انتخاب 

، PCRنشانگرهای واجد چندشکلی باال، افزایش سرعت فرآیند 

در کنار استفاده از متد الکتروفورز فلورسانس رنگ  ۶کارگیری به

وز و کارآمد در فرآیند تشخیص هویت ژنتیکی رای روش بهمویینه

 ۲۷نیز که مبتنی بر  Yfiler™ Plus. کیت [4]شودمی محسوب

 ۶و  Y-STRنشانگر معمول  ۲۱است، متشمل بر  Y-STRنشانگر 

ها پذیری سریع است که وجود این نشانگربا جهش Y-STRنشانگر 

دهد که توان افتراق بین می Yfiler™ Plusاین ویژگی را به کیت 

 .[5]های متفاوت شجره پدری را داشته باشدنسل
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 شگاهیبه آزما یکیژنت یبررس منظوربه ییطرف مرجع قضا از افرادی

 ی، معرفصدور شناسنامه و تیهو ییشناسا برای یقانون یپزشک

آنها  یشاوندیرابطه خو بررسی تحقیق، هدف از این و شدند

 اتوزومی بود. STRو  Y-STR هاینشانگر کمک به
 

 هاو روش مواد

 خويشاوند عضو ۷ ازگیری در دسترس با نمونه گزارش مورداین 

در ارتباط با يک پرونده رابطه  کننده به پزشکی قانونیمراجه

زن  ۲مرد و  ۲این اعضا،  انجام شد. ۱۳۹۹ سالدر  خويشاوندی

-مرد واجد شناسنامه با ادعای نسبت عمو ۳فاقد شناسنامه و 

  برادرزاده بودند.-برادرزاده و عمه

شده و افراد معرفی و اخذ شرح حال کاملپس از احراز هویت 

مرجع قضایی با چهره  نامههای الصاقی به معرفیتطبیق عکس

 )Gو  F(فاقد شناسنامه  مرد ۲ که ، مشخص شدشدگانمعرفی
فرزند  ۳ که چندین سال پیش فوت کرده و ندداشت )H(ری براد

که فرزندان  بودند)، مدعی Eو  D( زن ۲ و )Pو  N ،O( داشت

هستند که درخواست صدور اوراق  Gو  Fو خواهران  Bو  Aدختر 

ها که سال بود Gو  H ،D ،E ،Fپدر مشترک  A. داشتندهویتی 

ای از و نمونه بودنیز فوت کرده  H. ضمنًا مادر بودپیش فوت کرده 

 .)۱ شکل( نبودایشان در دسترس 

 
 مورد ادعا ینسب روابطشده نامه رسمشجره) ۱شکل 

 

 Y-STRو  اتوزومی STRکمک نشانگرهای بهخون افراد  هاینمونه

 ؛Yfiler™ Plus )Life Technologiesهای با استفاده از کیت

 ؛Life Technologies( GlobalFiler™ Expressو ) آمریکا

 ABIآناالیزر با دستگاه ژنتیک و ندمورد بررسی قرار گرفت )آمریکا
3500® )Life Technologiesاز  کا) الکتروفورز شدند.، آمری

آنجا که برای اثبات رابطه نسبی مورد ادعا، بایستی پدر مشترک 

بین ایشان مورد فرزند پدربزرگ مشترک باشد، لذا وراثت آللی 

 بررسی قرار گرفت.
 

 هایافته

آنها با  یکیژنت لیروفاو پدربزرگ مشترک، پبا توجه به فوت پدر 

 .شد یبازساز  شانیها از مادر مشترک اآلل یوراثت مندلکمک 

 ™Yfiler تیشده با کیافراد معرف یهانمونه یتمام یپس از بررس
Plus آمده از دستهای هاپلوتایپی بهمشاهده شد که داده

  .داشتندطور کامل با هم مطابقت به مرد ۵های هر نمونه

ها، Y-STRآمده از بررسی دستهای تکمیلی نتایج بهررسیب

-Yلکوس  ۶دهنده وجود یک حذف کروموزمی دربرگیرنده نشان
STR  مرد ۵باز بود که در هر میلیون جفت۳به طول بیش از 

بیانگر عدم رد رابطه  ،صورت مشابهی قابل ردیابی بود. نتایجبه

برادرزادگی مورد ادعا بود که با درنظرگرفتن مطابقت -نسبی عمو

پذیری باال و نیز وجود حذف های با جهشکامل در لکوس

این احتمال بیشتر از تطابق کامل  ،کروموزمی نادر و مشترک

 ).۱شد (جدول منطقه ارزیابی  ۲۷هاپلوتایپی در 

 
شدگان های معرفیآمده از بررسی ژنتیکی نمونهدستهای بههاپلوتایپ )۱جدول 

 Yfiler™ Plusبا کمک کیت 
 Y-STR P O N F Gنشانگر 

DYS576 * * * * * 
DYS389I ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 

DYS635 ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ 

DYS389II ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ 
DYS627 * * * * * 
DYS460 ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 
DYS458 * * * * * 
DYS19 ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ 

YGATA-H4 ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ 

DYS448 ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ 

DYS391 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ 

DYS456 ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ 

DYS390 ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ 

DYS438 ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ 

DYS392 ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ 

DYS518 ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ ٣٧ 
DYS570 * * * * * 
DYS437 ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ 

DYS385 ١٨-١٤  ١٨-١٤  ١٨-١٤  ١٨-١٤  ١٨-١٤  
DYS449 * * * * * 
DYS393 ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 

DYS439 ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ 
DYS481 * * * * * 

DYF387S1 ٣٨-٣٧  ٣٨-٣٧  ٣٨-٣٧  ٣٨-٣٧  ٣٨-٣٧  

DYS533 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ 

 
دهنده وضعیت اتوزومی، نشان STRتایج بررسی نشانگرهای ن

Amelogenin Y-null نامه های همه افراد مذکر شجرهدر پروفایل

آمده، بیانگر عدم وراثت دستهای ژنتیکی به. مقایسه پروفایلبود

و  D8S1179 ،D2S441 ،THO1لکوس  ۴آلل اجباری پدری در 

D10S1248  بینA  وH طور قطع وجود رابطه پدریبود که به-

-از این رو، رابطه نسبی عمو کرد؛ فرد را نفی ۲فرزندی بین این 

 ).۲(جدول  شدبرادرزاده مورد ادعا رد -برادرزاده و عمه
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  ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۲۶دوره                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانون علمی مجله

 GlobalFiler™ Expressها با کمک کیت نمونه STRنشانگر  ۲۱آمده از بررسی دستهای ژنتیکی بهپروفایل )۲جدول 

 STR O P N M F E D G B L H A نشانگر
D3S1358 ١٨-١٦ ١٨-١٥ ١٧-١٦ ١٨-١٥ ١٦-١٥ ١٨-١٥ ١٨-١٥ ١٨-١٨ ١٨-١٦ ١٦-١٥ ١٨-١٦ ١٨-١٧ 

VWA ١٨-١٧ ١٨-١٧ ١٨-١٥ ١٨-١٥ ١٨-١٧ ١٨-١٨ ١٧-١٥ ١٨-١٥ ١٨-١٧ ١٨-١٨ ١٨-١٨ ١٨-١٧ 
D16S539 ؟-١٢ ١٣-١١ ١٣-١٢ ١١-٨ ١٢-٨ ١٢-٨ ١٢-١١ ١٢-٨ ١٢-١١ ١٣-١٢ ١٣-١٣ ١٢-١١ 
CSF1PO ؟-١٠ ؟-١٢ ١٠-١٠ ١٣-١١ ١١-١٠ ١٣-١٠ ١١-١٠ ١١-١٠ ١٢-١٠ ١٢-١٠ ١٢-١٠ ١٢-١٠ 

TPOX ١١-٨ ؟-٨ ١٠-٨ ١٢-١١ ١١-١١ ١٢-٨ ١٢-١١ ١٢-١١ ٨-٨ ٨-٨ ٨-٨ ٨-٨ 
Y-InDel ٢ ٢ ٢ * ٢ * * ٢ * ٢ ٢ ٢ 
AMEL XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ?-? ?-? 

D8S1179 ١٦-١٣ ١٤-١١ ١٦-١١ ١٤-١١ ١٤-١٣ ١٣-١١ ١٦-١١ ١٣-١١ ١٦-١١ ١٦-١٤ ١٦-١٤ ١١-١١ 
D21S11 ٢/٣٢-٣٠ ٢/٣٣ -٢/٣٢  ٢/٣٣ -٢/٣٢ ٢/٣٢/ ٣٠ ٢/٣٣ -٢/٣٢ ٢٩-٢٩ ٢/٣٢-٢٩ ٢/٣٣-٢٩ ٢/٣٢-٢٩ ٢/٣٢-٢٩ ٢/٣٢-٣٠ ٢/٣٢ -٢/٣٢ 
D18S51 ؟-١٧ ١٦-١٤ ١٧-١٢ ١٩-١٥ ١٧-١٥ ١٧-١٥ ١٩-١٧ ١٩-١٧ ١٦-١٢ ١٤-١٢ ١٦-١٢ ١٧-١٤ 
DYS391 ١٠ ١٠ * * ١٠ * * ١٠ * ١٠ ١٠ ١٠ 
D2S441 ١٢-١١ ١٤-١٣ ١٤-١٢ ١٤-١٢ ١٢-١١ ١٢-١٢ ١٢-١٢ ١٤-١٢ ١٤-١٣ ١٤-١٤ ١٤-١٤ ١٤-١٢ 

D19S433 ١٧-١٥ ؟-١٣ ١٥-١٣ ١٣-١٣ ١٧-١٣ ١٧-١٣ ١٥-١٣ ١٥-١٣ ١٥-١٣ ١٥-١٣ ١٣-١٣ ١٣-١٣ 
THO1 ٨-٦ ٩-٧ ٨-٧ ٩-٩ ٩-٨ ٩-٨ ٩-٦ ٩-٦ ٩-٨ ٧-٧ ٧-٧ ٨-٧ 
FGA ٢٢-٢١ ؟-٢٣ ٢/٢٢ -٢١ ٢٣-٢٢ ٢٣-٢٢ ٢٢-٢٢ ٢٢-٢١ ٢٢-٢١ ٢٣-٢١ ٢٣ -٢/٢٢ ٢٣ -٢/٢٢ ٢٣-٢١ 

D22S1045 ١٥-١١ ؟-١١ ١٧-١١ ١٥-١١ ١١-١١ ١٥-١٥ ١٥-١٥ ١١-١١ ١١-١١ ١٧-١١ ١٧-١١ ١١-١١ 
D5S818 ١٣-١٢ ؟-١١ ١٢-١٠ ١٣-١١ ١٢-١١ ١٣-١٣ ١٣-١٣ ١٢-١١ ١١-١٠ ١٢-١١ ١٢-١١ ١١-١٠ 

D13S317 ؟-١٢ ١٢-١١ ١٢-١٢ ١٢-١٠ ١٢-١٢ ١٢-١٢ ١٢-١٢ ١٢-١٢ ١٢-١١ ١٢-١٢ ١٢-١٢ ١٢-١١ 
D7S820 ١٣-١٠ ١١-١٠ ١٣-١٠ ١٠-٨ ١٠-١٠ ١٣-٨ ١٣-٨ ١٠-١٠ ١٠-١٠ ١٠-١٠ ١١-١٠ ١٣-١١ 

SE33 ٢/٣٠ -١٨ ٢/٣٠ -٢٠ ١٩-١٨ ٢/٢٨ -١٨ ٢/٣٠ -٢/٢٨ ١٨-١٨ ٢/٣٠ -٢/٢٨ ١٨-١٨ ٢٠-١٩ ٢/٣٠ -١٩ ٢/٣٠ -١٨ ٢٠-١٨ 
D10S1248 ١٦-١٤ ١٥-١٢ ١٤-١٤ ١٥-١٥ ١٦-١٥ ١٥-١٤ ١٥-١٤ ١٥-١٤ ١٤-١٢ ١٤-١٢ ١٤-١٢ ١٥-١٤ 
D1S1656 ١٦-١١ ١٦-٨ ١٦-١١ ١٥-١٤ ١٦-١٤ ١٦-١٤ ١٤-١١ ١٤-١١ ١٦-١١ ١٦-١٦ ١٦-١٦ ١١-٨ 
D12S391 ؟-٢٣ ؟-٢٣ ٢٣-٢٢ ٢٠-١٨ ٢٣-٢٠ ٢٣-٢٠ ٢٣-١٨ ٢٣-١٨ ٢٣-٢٣ ٢٣-٢٢ ٢٣-٢٢ ٢٣-٢٣ 
D2S1338 ٢١-١٩  ٢١-١٨  ٢٤-١٩  ٢٤-١٩  ٢٤-٢٠  ٢٤-٢٠  ٢٠-١٦  ٢٤-٢٠  ٢٤-١٦  ٢٤-٢١  ١٨-١٩ ؟-٢٠   

 

 STRو  Y-STRآمده از بررسی نشانگرهای دستتناقض نتایج به

دهنده فرزندی مورد ادعا نشان-اتوزومی و قطعیت رد رابطه پدری

در بررسی دقیق رابطه نسبی با  Y-STRعدم کارآیی نشانگرهای 

-Y. با وجود قراردادن نشانگرهای کمکی بود واسطه شجره پدری
STR پذیری باال و وجود حذف کروموزمی نادر با قابلیت جهش

-د ادعا، رابطه نسبی عمومشترک بین عموها و برادرزادگان مور 

 برادرزادگی بین ایشان رد شد.
 

 بحث

های بررسی رابطه نسبی و اتخاذ یکی از اصول ضروری در پرونده

رویکرد صحیح، اخذ شرح حال دقیق و ترسیم شجره خانوادگی 

های است. این نکته باید مد نظر قرار گیرد که در بررسی شجره

نشانگرهای اتوزوم استفاده کرد و نسبی غیر از درجه یک، حتمًا از 

تواند توام با خطا در می پاسخگویی با نشانگرهای گونوزومال

گیری و صدور احکام قضایی نادرست شود، لذا ارزش نتیجه

درستی برای بایست بهمی Y-STRهاپلوتایپ  ۲مطابقت بین 

 .[6]مرجع قضایی تبیین شود

های نسبی پیچیده طهبرای بررسی و اظهار نظر دقیق راجع به راب

های خویشاوندی و قومی باال باالخص در جوامعی که نرخ ازدواج

اتوزومی مثل  STRنشانگر  ۲۱های دارای است، استفاده از کیت

GlobalFiler™ Express ۱۵های معمول که واجد بر کیت 

دلیل ارتقای توان تمایزدهی بین اتوزومی هستند، به STRنشانگر 

بایست از دو رویکرد می . در این راستا[7]ردافراد، ارجحیت دا

و تعداد  (Likelihood Ratio)نمایی محاسباتی نسبت درست

 (Total Number of Shared Alleles)های مشترک کلی آلل

 .[8]برای ارزیابی رابطه نسبی استفاده نمود

های قضایی، بایستی در حل پرونده Y-STRکارگیری نشانگرهای به

های مخلوط و موارد رد محدود به بررسی تجاوزات جنسی، پروفایل

رابطه نسبی باشد. لذا محاسبه فراوانی هاپلوتایپی در جمعیت 

کمک بانک هویت ژنتیک ایرانیان و درنظرگرفتن فواید و منطقه به

پذیری باال، پیش از با جهش Y-STRهای نشانگرهای ویژگی

 .[10 ,9]انتخاب این نشانگرها باید مدنظر قرار گیرد
 

 گیرینتیجه

 یاتوزوم STRنشانگر از  یستیبا دهیچیپ یروابط نسب یبررس یبرا

به  تنها ستیبایم Y-STR ینشانگرها یر یکارگاستفاده کرد و به

 یهاصحنه ،یمردانه در تجاوزات جنس یهانمونه یکیژنت یبررس

 جرم و موارد رد رابطه ابوت محدود شود.
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