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Què succeeix quan es troben dues restes, que per metodologia convencional d’identificació, donen el mateix resultat, és a dir, fan referència a la mateixa 
persona? O quan es comet un crim i les mostres recollides indiquen a una persona concreta però aquesta afirma no haver estat i realment és així? 
 
Aquests casos, entre d’altres, es poden donar entre bessons monozigòtics, degut a que al provenir del mateix zigot presenten dotacions cromosòmiques quasi 
idèntiques. Hi ha diverses tècniques, com la dactiloscòpia, la identificació biomètrica, el patró d’estriació de les ungles o la regió VDJ de les cèl·lules B que 
permeten discriminar els bessons monozigòtics, però que succeeix quan no disposem de les mostres necessàries per a realitzar aquests tipus d’identificacions?  

 

De la primera fase del projecte (identificació de marcadors epigenètics) s’espera 
obtenir una sèrie de gens que presentin patrons diferents de metilació en les diverses 
mostres emprades en l’estudi (a les illes CpG examinades amb el microarray). 
 
Pel que fa a la segona fase (implementació de la tècnica d’identificació) s’espera 
obtenir un número de gens concrets, que combinant els patrons de metilació de cada 
un, permetin la discriminació de dos membres d’una parella de bessons monozigòtics 
amb un alt poder de discriminació. 
 
A la fase de validació s’espera que la tècnica implementada funcioni correctament i 
sense problemes i que els gens escollits siguin els adients per a poder confirmar que 
aquesta tècnica d’identificació és adequada, eficient i fiable. 
 
La tècnica implementada en aquest projecte serà igualment adequada per a la 
discriminació de persones no emparentades. 
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L’objectiu principal del projecte és desenvolupar una metodologia que permeti la discriminació de bessons monocigòtics basant-se en la vesant genètica forense. 
També es vol facilitar una tècnica d’identificació vàlida i fiable per a que pugui ser utilitzada per la policia. 
 
Com a hipòtesi s’estableix que mitjançant l’anàlisi del metiloma i seguint la metodologia esmentada al següent apartat, es podrà ser capaç d’identificar un 
nombre suficient de gens que presentin diferències de metilació entre individus i que ens permetin discriminar entre bessons monozigòtics, així com entre 
persones no emparentades, sigui quin sigui l’origen de la mostra (saliva, esperma, sang, descamacions de la pell o os).  
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