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PACE

Nova ferramenta que utiliza IA para aumentar significativamente
a velocidade, precisão e reprodutibilidade da análise de DNA
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Aprenda como o
simplifica o gerenciamento
de artefatos e determina o número de indivíduos que
contribuíram para uma mistura

As inserções de perfis genéticos não têm fim
O número de inserções de resultados de testes de DNA e a complexidade dos casos crescem a
cada ano. Para manter o número de pendências (backlogs) mínimo, os laboratórios necessitam de
ferramentas de ponta para resolver de forma eficiente esses casos.

PACE , ao resgate!
A tecnologia PACE1 utiliza o aprendizado da máquina para aprimorar o processamento de dois
gargalos no fluxo de análise de DNA:

Gargalo #1
Revisão tediosa, lenta e manual dos picos reais e artefatos.

PACE realiza o gerenciamento automático de artefatos a partir da importação direta dos dados
brutos (.hid/.fsa) para:
ü identificar automaticamente os picos reais
ü	remover todos os artefatos, incluindo pull up e stutter (senso ou antisenso, tradicional e nāotradicional), e o excesso de ruído sobre a linha de base.

Gargalo #2
Determinação do número de indivíduos que contribuíram para uma amostra forense complexa.

Determinação do número de indivíduos que contribuíram para uma amostra forense complexa.
Utilizando o aprendizado de máquina, o PACE é capaz de determinar o número de indivíduos
que contribuíram para uma mistura. E faz isso com muita precisão e rapidez para misturas de
até quatro indivíduos. Os algoritmos de aprendizado de máquina permitem ao PACE examinar
simultaneamente mais de 20 características, determinadas de maneira empírica ou intuitiva,
para cada locus e em cada amostra, fornecendo uma previsão probabilística contínua do número
correto de indivíduos que contribuíram em uma amostra forense complexa. Tudo isso de uma
forma rápida, objetiva e precisa.

Allele Sharing

Pre-Processing:
Threshold & Artifact ID

Allele Dropout

Excess Noise Filtering

Number of Contributors

Determine em alguns segundos o número correto de indivíduos que
contribuíram para amostras forense complexas!
PACES realiza o gerenciamento automatizado de artefatos com mais de 90%
de precisão e de maneira extremamente rápida (aproximadamente 20 segundos
por amostra), finalizando uma placa de 96 poços em cerca de 30 min!
A tecnologia PACE foi treinada e testada em:
ü Mais de 10.000 amostras de 15 laboratórios diferentes
ü 18 instrumentos diferentes (31XX e 3500)
ü Amostras entre 3,0 pg e 5,1 ng com múltiplas injeções de tempo/voltagem

PACE já está pronto para ser internamente
validado no seu laboratório!
L I G U E H O J E M E S M O PA R A U M A
D E M O N S T R A Ç Ã O G R AT U Í TA
Aprenda como você pode fazer para agilizar significativamente o
seu fluxo de análise de DNA utilizando esta tecnologia de ponta.
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KITS DISPONÍVEIS
GlobalFiler, Fusion 5C, Fusion 6C, Identifiler, Identifiler+
*Outros modelos vêm sendo desenvolvidos para
outros kits. Ligue para maiores informações.
DATOS PUBLICADOS
1.	PACE: Avaliação Probabilística para Estimativa de Colaborador - Uma avaliação baseada em
aprendizado de máquina do número de contribuintes em misturas de DNA.
PACE: Probabilistic Assessment for Contributor Estimation – A machine learning-based assessment
of the number of contributors in DNA mixtures. M. Marciano, J. Adelman. FSI Genetics 27: 2917, 82-91.
2.	Uma abordagem híbrida para aumentar o conhecimento dos dados baseados em CE usando o
limiar específico de locus e o aprendizado de máquina.
A hybrid approach to increase the informedness of CE-based data using locus-specific thresholding
and machine learning. M. Marciano, V. Williamson, J. Adelman. FSI Genetics 35: 2018, 26-37.
ESPECIFICAÇÕES PARA O COMPUTADOR
Windows PC de 64bit (Win 7 o superior, 1.8GHz 4MB RAM)
O PACE é licenciado exclusivamente pela Syracuse University e foi desenvolvido por Dr. Michael
Marciano e Jonathan Adelman no Forensic & National Security Institute.
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