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MACHADO, FB. Dissomia uniparental e mosaicismo somático como mecanismos de 

alterações epigenéticas do imprinting genômico, 2012. 155p. Tese (Doutorado) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

O imprinting genômico é um processo regulado epigeneticamente que faz com que 

os alelos sejam expressos de acordo com a sua origem parental. No cromossomo 11 

(11p15.5), existem duas regiões controladoras de imprinting (ICR1 e ICR2), que controlam a 

expressão de genes marcados (imprinted). Os padrões de metilação dessas regiões podem 

ser alterados pela dissomia uniparental (DUP), que ocorre quando parte de ou um 

cromossomo inteiro do mesmo par de homólogos é herdado de somente um genitor. Erros 

mitóticos podem gerar mosaicismo com uma linhagem de células com DUP e a outra 

biparental. As síndromes de Silver-Russell (SSR) e Beckwith-Wiedemann (SBW) são 

doenças de alterações do imprinting genômico, envolvendo os cromossomos 7 (SSR) e 11 

(SSR e SBW). A Hemihiperplasia Isolada (HHI) parece corresponder a uma forma mais leve 

da SBW.. No presente trabalho, foi realizada uma varredura in silico para busca de novos 

microssatélites nos cromossomos 7 e 11, e selecionados seis do tipo tetra ou 

pentanucleotídeos, no cromossomo 7, e 12, no cromossomo 11. O perfil de metilação nas 

ICRs foi verificado por três técnicas distintas: MS-MLPA, DESM-RT e por uma nova 

estratégia desenvolvida neste trabalho denominada DESM-QFPCR. Foram avaliados 32 

pacientes com SBW, 16 HHI, 20 com SSR e seus pais, quando disponíveis, além de um 

paciente com fenótipo aparentemente normal com cariótipo 46,XX/46,XY e cuja placenta 

apresentou displasia mesenquimal placentária (DMP) a qual está associada à SBW. Os 

novos marcadores apresentaram alta taxa de heterozigose (média de 70%), e ausência das 

características indesejáveis dos dinucleotídeos predominantemente utilizados para detecção 

de DUP. Seis marcadores estão entre genes controlados pelas ICRs 1 e 2. A DUP paterna 

do cromossomo 11 (DUPpat Cr11), sempre restrita a  11p15.5, foi responsável por 13% dos 

casos de HHI e 19% dos de SBW. As alterações estruturais foram confirmadas por 

minissequenciamento quantitativo de SNPs e por MS-MLPA. Um paciente apresentou 

duplicação paterna abrangendo ambas as ICRs. Uma deleção não descrita anteriormente no 

gene CDKN1C foi observada em uma paciente e sua mãe. Para os pacientes com DUPpat 

Cr11, foram investigados microssatélites em 13 autossomos e nos cromossomos sexuais 

para detecção de mosaicismo global. Apenas o paciente com DMP apresentou mosaicismo 

[células androgenéticas (25-30%) e biparentais], sugerindo evento de dupla fertilização. Nos 

pacientes com SSR, foi observada hipometilação na ICR1 em 25% dos casos.  Para a SBW, 

foi observada hipermetilação na ICR1 e hipometilação na ICR2 em 6% e 42% dos casos, 

respectivamente. Os casos com DUPpat Cr11 apresentaram alteração de metilação em 

ambas as ICRs. As frequências de alterações (epi) genéticas encontradas foram 

semelhantes às previamente descritas na literatura para as SBW, SSR e HHI. Neste 

trabalho, foi desenvolvida uma nova técnica para estudo de metilação do DNA de ICRs e 

testados marcadores microssatélites inéditos na região 11p15, que quando comparados 

com metodologias mais tradicionais de avaliação, como DESM-RT e MS-MLPA, mostraram 

elevada correlação dos resultados. Os achados mostram a complexidade da etiologia das 

doenças estudadas no presente trabalho e os dados moleculares serão imprescindíveis para 

o aconselhamento genético adequado para cada caso em particular e suas famílias. 

 

Palavras-chave: Imprinting genômico, síndrome de Beckwith-Wiedemann, síndrome de 

Silver-Russell, Hemihiperplasia Isolada, Mosaicismo, Dissomia Uniparental. 

 



 

 

MACHADO, FB. Uniparental disomy and somatic mosaicism: mechanisms for 

epigenetic deregulation of genomic imprinting, 2012. 155p. Ph. D. Thesis - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

Genomic imprinting is a epigenetically regulated process where the alleles are expressed in 

terms of their parental origin. On chromosome 11 (11p15.5) there are two regions controlling 

imprinting (ICR1 and ICR2), which control imprinted gene expression. The methylation 

patterns in these regions may be altered by uniparental disomy (UPD), which occurs when 

part or whole chromose is inherited from only one parent. Mitotic errors can lead to 

mosaicism with a cell line with DUP and other, biparental. The Silver-Russell syndrome 

(SRS) and Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS) are diseases of abnormal genomic 

imprinting, involving chromosomes 7 (SSR) and 11 (SRS and BWS). The Isolated 

Hemihiperplasia (IHH) seems to correspond to a milder form of the SBW. In the present 

study, we performed an in silico scan to search for new microsatellites on chromosomes 7 

and 11, and selected six tetra- and/or pentanucleotides on chromosome 7, and 12 on 

chromosome 11. The pattern of methylation in ICRs was verified by three different 

techniques: MS-MLPA, DESM-RT and a new strategy developed in this work called DESM-

QFPCR. We evaluated 32 patients with BWS, HHI 16, with 20 SSR and their parents, when 

available, and one patient with apparently normal phenotype with karyotype 46, XX/46, XY 

and whose placenta showed placental mesenchymal dysplasia (PMD) which is associated 

with SBW. The new markers showed a high  heterozygosity rate (average 70%), and 

absence of undesirable characteristics of dinucleotides, predominantly used for detection of 

DUP. Six markers spans genes controlled by the ICRs  1 and 2. The paternal  UPD for 

chromosome 11 (UPDpat Cr11), all restricted to 11p15.5, was responsible for 13% of cases 

of HHI and 19% of the SBW. Structural changes were confirmed by quantitative SNaPshot 

sequencing of SNPs and MS-MLPA. One patient had paternal duplication encompassing 

both ICRs. A not previously described deletion in the gene CDKN1C was observed in one 

patient and her mother. For patients with DUPpat Cr11, microsatellites were investigated in 

13 autosomes and sex chromosomes to detect wide mosaicism. Only patients with DMP 

showed mosaicism [androgenetic cells (25-30%) and biparental], suggesting double 

fertilization. In patients with SRS, ICR1 hypomethylation was observed in 25% of cases. For 

BWS, ICR1 hypermethylation and in ICR2 hypomethylation were observed 6% and 42% of 

cases, respectively. All cases with UPDpat Cr11 presented abnormal methylation in both 

ICRs. The (epi) genetic change frequencies were similar to those previously described in the 

literature for BWS, SRR andIHH. In the present work, we developed a new technique to 

study DNA methylation of ICRs and tested novel microsatellite markers in the 11p15 region, 

which showed high correlation of results, when compared with more traditional methods such 

as RT-DESM and MS-MLPA. The results show the complex etiology of these diseases and 

the molecular data are essential for appropriate patient and families genetic counseling. 

 

Keywords: Genomic Imprinting, Beckwith-Wiedemann syndrome, Silver-Russell syndrome, 

Isolated Hemihyperplasia, mosaicism, uniparental disomy. 
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OMIM online mendelian inheritance in man 

QF-PCR Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction 

SBW síndrome de Beckwith-Wiedemann 

SSR síndrome de Silver-Russell 

uL microlitro 

μg micrograma 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

I.  INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 13 

1.1. Epigenética e Imprinting genômico ............................................................................ 14 

1.2. Dissomia uniparental e mosaicismo somático ........................................................... 18 

1.3. Alterações (epi)genéticas na síndrome de Beckwith-Wiedemann e na Hemihiperplasia 

isolada ................................................................................................................................. 21 

1.4. Alterações (epi) genéticas na síndrome de Silver-Russell ......................................... 29 

1.5. Justificativa ............................................................................................................... 31 

 

II. OBJETIVOS ................................................................................................................ 32 

2.1. Objetivo geral ................................................................................................................ 33 

2.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 33 

 

III.  CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................... 34 

3.1. Aspectos éticos ............................................................................................................. 35 

3.2. Casuística ..................................................................................................................... 35 

3.3. Mineração de microsatélites nos cromossomos 7 e 11 ................................................. 38 

3.4. Critérios de seleção para loci potencialmente polimórficos ........................................... 39 

3.6. Construção de um mapa genético para os cromossomos 7 e 11 .................................. 39 

3.7. Coleta de Sangue Periférico ......................................................................................... 40 

3.8. Extração de DNA .......................................................................................................... 40 

3.9. QF-PCR dos novos marcadores microssatélites ........................................................... 40 

3.10. Caracterização dos alelos amplificados ...................................................................... 41 

3.11. Marcadores para análise de dissomia uniparental global ............................................ 42 

3.12. Amplificação de múltiplas sondas dependente de ligação-metilação específica (MS-

MLPA) ................................................................................................................................. 44 

3.13. Digestão Enzimática Sensível à Metilação Associada à PCR em Tempo Real (DESM-

RT) ...................................................................................................................................... 48 

3.14. Digestão Enzimática Sensível à Metilação Associada à PCR Quantitativa Fluorescente 

(DESM-QFPCR) .................................................................................................................. 49 

3.15. Minissequenciamento de SNPs por SNapShot ........................................................... 50 

 

IV.    RESULTADOS ............................................................................................................ 53 

4.1. Análises in silico............................................................................................................ 54 

4.2. Validação in vitro dos novos marcadores ...................................................................... 60 

4.3. MS-MLPA ..................................................................................................................... 77 



 

 

4.4. DESM-RT ..................................................................................................................... 93 

4.5. DESM-QFPCR .............................................................................................................. 96 

4.6. SNapShot ..................................................................................................................... 99 

 

V.       DISCUSSÃO ........................................................................................................... 102 

5.1. Novos marcadores microssatélites para os cromossomos 11 e 7 ............................... 103 

5.2. Alterações genéticas na SBW, HHI e SSR.................................................................. 106 

5.3. Alterações (epi) genéticas no caso de displasia mesenquimal placentária.................. 110 

5.4. Alterações epigenéticas na SSR, SBW e HHI ............................................................. 112 

5.5. Novo ensaio de DESM-QFPCR .................................................................................. 116 

5.6. Minissequenciamento de SNPs .................................................................................. 117 

 

VI.      CONCLUSÕES ....................................................................................................... 120 

 

VII.     REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 122 

 

APÊNDICE ........................................................................................................................ 137 

 

ANEXO .............................................................................................................................. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



14 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Epigenética e Imprinting genômico 

 

Epigenética é a ciência que estuda os mecanismos potencialmente herdáveis 

que controlam a expressão gênica, sem alteração na estrutura primária do DNA. Em 

nível molecular, modificações covalentes de bases citosinas e histonas, e mudanças 

no posicionamento de nucleossomos, são geralmente consideradas como os 

principais mecanismos epigenéticos. Os mesmos são fundamentais para a 

regulação de muitos processos celulares, incluindo a expressão gênica e de 

microRNAs, interações DNA-proteína, supressão da mobilidade de elementos 

transponíveis, diferenciação celular, embriogênese, inativação do cromossomo X e 

imprinting (marcação) genômico (Portela;Esteller, 2010). 

O imprinting genômico é um processo regulado epigeneticamente que faz 

com que os genes sejam expressos de acordo com a origem parental, ao contrário 

do que acontece na maioria dos genes, onde ambos os alelos dos cromossomos 

homólogos são expressos (Ferguson-Smith, 2011). O alelo reprimido de certos 

genes marcados (imprinted) não está completamente silenciado e possui alguma 

atividade residual, enquanto outros apresentam expressão monoalélica apenas em 

certos tecidos (imprinting tecido-específico) (Horsthemke, 2010).  

No início dos anos 1980, experimentos-chave com camundongos mostraram 

a inviabilidade de se produzir embriões a partir de genomas exclusivamente 

paternos ou maternos, sugerindo que os genomas de mamíferos possuem genes 

que são marcados diferencialmente nos genomas parentais (McGrath;Solter, 1983; 

Surani et al., 1984; Barton et al., 1984). Oócitos de camundongos recém-fertilizados 

foram manipulados por meio da remoção e substituição dos pronúcleos paternos por 

pronúcleos maternos para gerar um embrião diplóide ginogenético/partenogenético. 

Alternativamente, os pró-núcleos maternos foram substituídos por paternos para 

gerar um embrião diplóide androgenético. Até a primeira metade do período 

gestacional, embriões partenogenéticos desenvolveram tecidos predominantemente 

de origem embrionária, com pouco desenvolvimento de tecido extra-embrionário, 

enquanto que embriões androgenéticos desenvolveram predominantemente material 

extra-embrionário e possuiam componentes embrionários subdesenvolvidos, 

sugerindo que a ausência ou a expressão excessiva de genes imprinted eram 

responsáveis pela falha no desenvolvimento (Surani et al., 1984; Barton et al., 1984). 
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Pela manipulação desses genes foi possível tornar viável o desenvolvimento de 

camundongos partenogenéticos até a fase adulta, mostrando que o imprinting 

genômico é a única barreira para o desenvolvimento a termo, e que o imprinting 

paterno previne a partenogênese garantindo que a contribuição paterna seja 

obrigatória nos descendentes (Kono et al., 2004). 

Em humanos, aproximadamente 60 genes conhecidos estão sujeitos ao 

imprinting genômico (www.geneimprint.com). Além destes, outros 154 genes foram 

preditos utilizando ferramentas de bioinformática (Luedi et al., 2007). Uma 

característica notável de genes marcados é que eles raramente são encontrados 

sozinhos; cerca de 80% estão fisicamente próximos em aglomerados com outros 

genes imprinted. Estes grupos (ou clusters) de genes são regulados por regiões 

controladoras de imprinting conhecidas como ICRs (do inglês, Imprinting Control 

Regions) (Reik; Walter, 2001). 

Um dos principais mecanismos envolvidos no imprinting genômico é a 

metilação do DNA. Aproximadamente 70-80% das citosinas seguidas por guaninas 

na mesma fita de DNA (CfosfatoG ou CpG) estão metiladas nas células somáticas  

humanas (Chen; Riggs, 2011). As DNAs metiltransferases (DNMTs) de mamíferos 

catalisam a transferência de um grupo metil para citosina a partir de S-adenosil-L-

metionina. Entre as três DNMTs enzimaticamente ativas, a DNMT1 atua na 

manutenção do conteúdo de metilação, com preferência para sítios hemimetilados 

como os gerados pela replicação do DNA. As DNMT3A e DNMT3B são 

metiltransferases de novo que atuam no DNA não metilado e são responsáveis por 

estabelecer padrões de metilação nos estágios iniciais do desenvolvimento (Figura 

1) (Chen; Riggs, 2011).  

A 5-metilcitosina sofre desaminação espontaneamente transformando-se em 

timina, resultando na sub-representação de CpG no genoma (21% do  esperado no 

genoma humano) (Illingworth; Bird, 2009). O DNA globalmente metilado, pobre em 

CpG, é interrompido por ilhas CpG (CGIs), que possuem em média 1.000 pares de 

bases de comprimento, apresentam grande quantidade de G e C, e ausência de 

metilação no DNA. Aproximadamente 70% da região promotora dos genes está 

associada à CGIs, tornando este o tipo de promotor o mais comum no genoma de 

vertebrados e enfatizando a forte correlação entre CGIs e o início da transcrição 

(Deaton; Bird, 2011). 
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A grande maioria dos genes imprinted possui CGIs e apresenta metilação 

diferencial entre os alelos parentais, mas as regiões diferencialmente metiladas 

(DMRs, do inglês Differentially Methylated Regions) podem ter propriedades 

diferentes. Por exemplo, a metilação do DNA em algumas DMRs é introduzida nas 

células germinativas parentais e mantida em todas as fases de desenvolvimento, 

enquanto outras apresentam alterações consideráveis na metilação durante o 

desenvolvimento, adquirindo metilação tecido-específica. Algumas DMRs são 

metiladas no gene inativo, enquanto outras são metiladas no gene ativo (Reik; 

Walter, 2001). O papel de modificações de histonas no controle do imprinting 

genômico é menos claro, no entanto as DMRs são caracterizadas pelo acúmulo 

assimétrico de diferentes modificações de histonas sobre os dois cromossomos 

parentais (Radford et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Resumo dos mecanismos envolvidos na metilação e desmetilação do DNA em 

mamíferos. (A) As DNMTs catalisam a adição covalente de um grupo metil para o C-5 da 

citosina. (B) A maior parte da metilação de citosina ocorre dentro de dinucleotídeos CpGs e 

uma distinção pode ser feita entre duas atividades da DNMT: metilação de manutenção e de 

novo. Padrões de metilação são estabelecidos durante os estágios iniciais do 

desenvolvimento pelas metiltranferases DNMT3A e DNMT3B, sendo mantidos pela DNMT1, 

que atua preferencialmente nos sítios CpG hemimetilados gerados pela replicação do DNA. 

A desmetilação do DNA pode ser de forma passiva, pela falha de metilação de manutenção 

após a replicação do DNA, ou ativa, por processos independentes da replicação. As 

enzimas responsáveispela desmetilação ativa não têm sido conclusivamente identificadas 

em mamíferos (modificado de Chen; Riggs, 2011). 
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O imprinting genômico é alterado de modo característico durante o ciclo de 

vida do organismo (Figura 2). As marcações são "estabelecidas" durante o 

desenvolvimento das células germinativas em espermatozóides ou oócitos. Após a 

fertilização, elas são "mantidas" e segregam no organismo em desenvolvimento. Nas 

células germinativas do novo organismo, as marcações são "apagadas" em um 

estágio inicial (Reik; Walter, 2001). 

 

Figura 2. Ciclo da metilação no imprinting genômico. Apagamento, estabelecimento e 
manutenção de marcas de metilação nas ICRs em células germinativas e no 
desenvolvimento embrionário. Cinza indica modificação e branco indica que não há 
modificação nos alelos correspondentes. Os cromossomos parentais estão marcados em 
azul (paterno) e vermelho (materno). As setas nos cromossomos do embrião indicam a 
transcrição gênica (modificado de Reik; Walter, 2001). 
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Semelhante a outros processos biológicos, o apagamento, estabelecimento e 

manutenção do imprinting estão sujeitos a erros, os quais podem resultar em um 

cromossomo paterno com padrão de imprinting materno ou um cromossomo 

materno com padrão paterno. Portanto, um erro de imprinting leva à ativação de um 

alelo que deveria estar silenciado ou silencia um alelo que deveria estar ativo. Como 

consequência, nenhum ou ambos os alelos de um gene imprinted estão ativos 

(Horsthemke, 2010).  Esse tipo de alteração pode ser resultado de uma epimutação 

primária ou secundária. O termo epimutação refere-se a uma metilação alterada no 

DNA ou a uma alteração no padrão de modificações de histonas. A epimutação 

primária ocorre na ausência de uma mutação no DNA e a secundária pode ocorrer 

como consequência direta de uma mutação no DNA. A mutação do DNA pode afetar 

um elemento controlador de imprinting em um determinado locus no mesmo 

cromossomo (mutação cis-atuante) ou afetar um fator de regulação codificado em 

outro lugar no genoma (mutação trans-atuante) (Horsthemke, 2006; Horsthemke, 

2010). Outro fator secundário que altera os padrões de metilação de genes imprinted 

é a dissomia uniparental. 

 

1.2.  Dissomia uniparental e mosaicismo somático 

 

A dissomia uniparental (DUP) ocorre quando parte de ou um cromossomo 

inteiro do mesmo par de homólogos é herdado de somente um genitor. A DUP pode 

causar anormalidades fenotípicas por diferentes consequências: alterações do 

imprinting genômico; homozigose para uma característica recessiva e mosaicismo 

somático (Siegel; Slavotinek, 2005). Denomina-se isodissomia uniparental quando o 

mesmo cromossomo está presente em duplicata devido a um erro na separação das 

cromátides irmãs na segunda divisão meiótica. A heterodissomia uniparental ocorre 

quando os dois cromossomos homólogos de um dos pais estão presentes, devido a 

um erro na primeira divisão meiótica (Siegel; Slavotinek, 2005). 

O termo ‘“dissomia uniparental” foi cunhado por Engel (1980) apenas 

hipoteticamente como um mecanismo causador de doença em humanos, mas a 

confirmação veio apenas em 1987 quando uma menina foi diagnosticada com 

fibrose cística devido a DUP materna (DUPmat) do cromossomo 7 (Spence et al., 



19 

 

 

1988). Cerca de 40 exemplos de transmissão de características recessivas foram 

relatados, entre 32 tipos conhecidos de DUPs (Engel, 2006). 

A DUP constitucional pode ocorrer durante a meiose.  Neste caso, todas as 

células no organismo adulto possuem a mesma região da DUP como resultado de 

um evento na linhagem germinativa. No entanto, este evento também pode ser 

adquirido em uma porção de células somáticas por meio da divisão mitótica, e ser 

um importante passo para o desenvolvimento e progressão em diferentes tipos de 

câncer (Tuna et al., 2009).  

A seguir são listados diferentes mecanismos que podem causar DUP:  

1) Resgate da dissomia a partir de zigoto trissômico resultante da fertilização 

de um oócito dissômico por um espermatozoide normal. Neste caso, há perda por 

segregação de um dos três cromossomos, que pode levar a uma correção 

cromossômica da condição normal ou à DUP (Figura 3A). 

2) Complementação gamética: devido à não-disjunção, o oócito materno 

mantém duas cópias do cromossomo materno. Este oócito é então fertilizado por 

um espermatozoide nulissômico (Figura 3B). 

3) Erro pós-fertilização: ocorre depois da fertilização, no zigoto em 

desenvolvimento ou embrião, causando mosaicismo contendo células com DUP e 

biparentais (Figura 3C). 

4) Resgate da dissomia a partir de zigoto monossômico: um gameta 

nulissômico fertiliza um gameta haploide e logo ocorre a complementação somática 

para estabelecer a diploidia (Figura 3D). 

O termo mosaicismo deve ser diferenciado de quimerismo. Um mosaico 

contém células geneticamente diferentes originadas de um único zigoto, enquanto 

que uma quimera contém células de diferentes zigotos que foram fundidos. 

Mosaicismo resulta de um erro mitótico durante as primeiras divisões do blastômero 

ou em estágios posteriores, podendo resultar em euploidia ou aneuploidia (Malan et 

al., 2006). O mosaicismo somático corresponde à presença de duas populações 

geneticamente distintas de células somáticas em um mesmo organismo e pode ser 

causado por mutações no DNA, alterações epigenéticas, aberrações cromossômicas 

e a reversão espontânea de mutações herdadas (Youssoufian; Pyeritz, 2002). 
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Figura 3. Mecanismos de formação da dissomia uniparental e suas consequências 

(adaptado de Siegel; Slavotinek, 2005; Kotzot; Utermann, 2005). 

 

A extensão do mosaicismo depende do estágio pós-zigótico em que o evento 

ocorreu. Recombinação somática em um estágio muito precoce, seguido por morte 

preferencial de uma determinada linhagem celular, pode levar a um grau de 

mosaicismo não detectável (Das et al., 2000). Para as formas segmental, complexa 

ou de mosaicismo global (para todo o genoma) sempre deve haver a ocorrência 
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concomitante de recombinação meiótica ou mitótica, segregação anormal e a 

subsequente correção, se necessário (Kotzot, 2008).  

Na divisão de células com uma constiuição cromossômica (cariótipo) normal, 

a ocorrência de DUP deve ser considerada como uma mutação de novo e o risco de 

recorrência pode ser negligenciável (Yamazawa et al., 2010).Recentemente, novas 

tecnologias tais como microarranjos de polimorfismos de nucleotídeo simples (SNP) 

têm facilitado a detecção de DUP, pois permite a detecção precisa de regiões 

homozigotas/heterozigotas ao longo de todos os cromossomos (Yamazawa et al.,  

2010). 

 É importante salientar que a DUP em si não interfere com o processo de 

imprinting genômico. No entanto, se o par de cromossomos afetado possui um gene 

imprinted, os dois alelos deste gene serão inativos ou ativos, dependendo da origem 

parental dos cromossomos. A presença de deleção ou de duas cópias ativas de um 

gene imprinted, no entanto, frequentemente interfere com o desenvolvimento e 

crescimento normais (Horsthemke, 2010). A primeira demonstração de que a DUP 

pode estar associada a uma doença de imprinting em humanos foi na observação da 

síndrome de Prader-Willi, a qual envolve o cromossomo 15 (Nicholls et al., 1989). 

Por sua vez, DUP paterna (DUPpat) em mosaico do cromossomo 11 é responsável 

por cerca de 20% dos casos da síndrome de Beckwith-Wiedemann (Wekesberg 

2010), uma doença modelo de alteração epigenética do imprinting genômico. 

 

1.3.  Alterações (epi) genéticas na síndrome de Beckwith-Wiedemann e na 

Hemihiperplasia isolada 

 

A Síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW; OMIM#130650) é uma síndrome 

de hiperpercrescimento, com uma incidência de aproximadamente um em 13.700 

nascidos vivos. A designação original para esta doença, EMG (exomphalos, 

macroglossia and gigantism) baseou-se na apresentação dos achados clínicos em 

um paciente de onfalocele (exônfalo), macroglossia e gigantismo (macrossomia). 

Outras características principais associadas à SBW são: sulco horizontal no lóbulo e 

endentações na orelha, hemihiperplasia corpórea, viceromegalia (por exemplo, do 

fígado, rim e pâncreas) e desenvolvimento de tumores na infância (Gomes; Ramos, 

2003; Choufani et al., 2010). A SBW apresenta outros achados clínicos menos 

frequentes como: hipoglicemia neonatal; cardiomegalia e idade óssea avançada 
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(Weksberg et al., 2010).  Alterações genéticas e epigenéticas em genes reguladores 

do crescimento mapeados no cromossomo 11 (11p15.5) são as principais 

responsáveis pela SBW. A SBW em geral (85%) ocorre de forma esporádica, mas 

casos familiais são responsáveis por 15% dos registros (Weksberg et al., 2010). O 

risco de recorrência está relacionado ao tipo de mutação (genética ou epigenética) e 

a origem parental da alteração (Choufani et al.,2010).  

A região 11p15 possui dois domínios, cada um regulado por uma ICR. A ICR1 

está mais próxima ao telômero e também é designada como a ICR telomérica. A 

ICR2 é mais distal, denominada centromérica. A ICR1 também é conhecida como 

H19DMR e a ICR2 também é chamada de KvDMR1. Nessas regiões estão 

presentes genes imprinted e genes expressos bialélicos (Figura 4). 

A ICR1 consiste em uma região metilada no alelo paterno e não metilada no 

alelo materno, localizada em uma ilha CpG upstream ao gene H19, a qual controla a 

expressão deste gene e do gene codificador do fator de crescimento semelhante à 

insulina (IGF2, do inglês, insulin-like growth fator 2). O gene H19 expressa um 

mRNA não codificador imprinted (expressão materna). Recentemente, foi 

descoberto que o locus do gene H19 também possui um gene maternalmente 

expresso, que transcreve em sentido oposto ao H19, O novo gene, denominado 

HOTS (H19 opposite tumor supressor) codifica uma proteína supressora tumoral 

presente no núcleo e nucléolo (Onyango; Feinberg 2011). O gene IGF2, 

paternalmente expresso, produz um polipeptídeo de cadeia única que medeia a 

ação do hormônio de crescimento, a estimulação da acção da insulina e está 

envolvido no desenvolvimento e crescimento (Eggerman, 2009).  

A ICR1 regula a expressão de H19 e IGF2, funcionando como um elemento 

insulador. O locus materno não metilado permite a ligação do fator de trancrição 

CTCF (CCCTC-binding factor), uma proteína insuladora. Esta ligação bloqueia o 

acesso do IGF2 ao enhancer localizado downstream ao gene H19, silenciando o 

IGF2. O gene H19, por sua vez, materno utiliza o enhancer e é transcrito (Figura 4). 

O lucus paterno metilado, impede a ligação do CTCF e permite que o enhancer 

acesse o promotor do IGF2 e que o gene seja expresso, enquanto o H19 é 

silenciado (Hark et al., 2000) (Figura 4).    

Ganho de metilação é responsável por 2-7% dos casos de SBW (Weksberg et 

al., 2010). Diferentes mecanismos causam alteração de imprinting na ICR1. 

Deleções de elementos que atuam em cis na ICR1 têm sido encontradas em 
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pacientes com SBW, como hipermetilação desta região (Sparago et al., 2004; 

Demars et al., 2011). As deleções removem uma a duas sequências alvo para o 

CTCF, resultando em hipermetilação residual da região, expressão bialélica do 

IGF2, silenciamento do H19 e co-segregação com a SBW. Recentemente foram 

identificados novos fatores potencialmente envolvidos na regulação da ICR1, os 

quais são fatores de transcrição da rede de pluripotência. Foram identificadas, na 

ICR1, mutações no sítio de ligação para os fatores OCT4 (fator de trancrição 1, 

classe 5 domínio POU) e SOX2 (fator de transcrição SOX-2)  em pacientes com 

hipermetilação da ICR1. Em todos os casos, o fenótipo da SBW segregou com a 

transmissão da mutação através da linhagem germinativa materna. Estas 

observações sugerem que estes elementos atuantes em cis são responsáveis pela 

manutenção do imprinting na ICR1 (Demars et al., 2010; Poole et al., 2011). A 

hipermetilação da ICR1 pode ocorrer por epimutações esporádicas 

independentemente de alteração na sequência do DNA, provavelmente em estágios 

pós-zigóticos, com baixo risco de recorrência (Cerrato et al., 2008). 

A ICR2 regula a expressão de outro grupo de genes imprinted. Esta ICR está 

localizada no íntron 11 do gene KCNQ1 (potassium voltage-gated channel subfamily 

KQT member 1) que codifica um canal de potássio necessário para a fase de 

repolarização do potencial de acção cardíaco. A ICR2 está metilada somente no 

alelo materno (Figura 4) (Eggerman et al., 2008). O alelo paterno não metilado, 

expressa o gene que codifica um RNA não codificante KCNQ1OT1 (KCNQ1 

opposite strand/antisense transcript 1), que provavelmente reprime o gene CDKN1C 

(cyclin-dependent kinase inhibitor 1C), o qual por sua vez codifica um regulador 

negativo do ciclo celular (Guo et al., 2011).  

Mutações de perda de função no gene CDKN1C são responsáveis por cerca 

de 10% da etiologia da SBW e perfazem aproximadamente 40% dos casos 

hereditários (Choufani et al., 2010), . Curiosamente, foi descrito recentemente que 

uma nova mutação de ganho de função no CDKN1C causa a síndrome IMAGe 

(intrauterine growth restriction, metaphyseal dysplasia, adrenal hypoplasia congenita 

and genital anomalies) (Arboleda et al., 2012), caracterizada por restrição do 

crescimento intra-uterino, displasia metafisária, hipoplasia adrenal congênita e 

anomalias genitais.  
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Perda de metilação materna na ICR2 é observada em mais de 50% dos 

pacientes com SBW, representando assim a alteração mais comum da síndrome. O 

efeito desta hipometilação no desenvolvimento da SBW se deve provavelmente à 

redução na expressão do CDKN1C (Enklaar et al., 2006).  

A DUP paterna de 11p15 (DUPpat 11) é responsável por cerca de 20% dos 

casos de SBW, estando presente na forma de mosaico com células biparentais e 

com DUPpat (Slatter et al., 1994;Catchpoole et al., 1997). Casos com dissomia se 

estendendo para 11q têm sido descritos (Dutly et al., 1998; Cooper et al., 2007). 

Embora a região da DUP varie, ela sempre evolve as regiões ICR1 e ICR2, 

resultando na super-dosagem de genes paternalmente ativos como o IGF2 e 

silenciamento de genes maternalmente ativos como o CDKN1C, os quais 

contribuem para um fenótipo anormal. Há uma relação direta entre a proporção de 

DUPpat 11 e a severidade da expressão fenotípica (Itoh et al., 2000; Smith et al., 

2007). Translocações, inversões e duplicações na região 11p15.5 estão presentes 

em <2% dos pacientes SBW (Russo et al., 2006; Algar et al., 2007). Mosaicismo 

genômico, com células biparentais e DUPpat para diversos cromossomos além do 

11 em um mesmo indivíduo têm sido relatados em pacientes com SBW associada à 

displasia mesenquimal placentária (DMP) (Figura 5) (Giurgea et al., 2006; Wilson et 

al., 2008). Em um terço dos casos com DMP, a criança apresenta SBW (H'mida et 

al., 2008). 

 

 

Figura 5. Representação esquemática do mais provável mecanismo responsável por 
mosaicismo. (m) genoma haploide materno; (n) 23 cromossomos; (p1) genoma haploide 
paterno; (p--2p1) o genoma haploide paterno replica e gera uma célula diploide (2n), a qual 
é isodissômica (2p1) (Adaptado de Giurgea et al., 2006).  
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Figura 4. Representação esquemática da região 11p15.5 com as ICRs e genes regulados por imprinting genômico. As setas indicam o sentido 

da transcrição. P (cromossomo paterno) e M (cromossomo materno). Escala em megabases.  
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A confirmação diagnóstica da DUP e da proporção de células alteradas é 

estabelecida confrontando-se o perfil genético dos pais com o do probando, 

geralmente utilizando-se a genotipagem de marcadores microssatélites, também 

conhecidos como sequências curtas repetidas em tandem (STR, do inglês, Short 

Tandem Repeats). Na maioria dos casos, a genotipagem é realizada pela reação em 

cadeia da polimerase, quantitativa fluorescente (ou QF-PCR,do inglês, Quantitative 

Fluorescent-Polymerase Chain Reaction)  Nenhuma análise criteriosa tem sido 

realizada na escolha dos microssatélites para determinação de mosaicismo e DUP. 

Entre os marcadores utilizados para detectar DUP do cromossomo 11 (Dutly et al., 

1998; Eggermann et al., 2005; Grati et al., 2007; Wilson et al., 2008; Bullman et al., 

2008), 80% é constituído por marcadores do tipo dinucleotídeos. O principal 

inconveniente da genotipagem de microssatélites dinucleotídeos é a ocorrência de 

produtos stutter, que são fragmentos menores gerados pelo deslizamento da enzima 

polimerase que difere em tamanho do alelo verdadeiro por múltiplas unidades de 

repetição e dificulta a designação alélica precisa (Shinde et al., 2003) (Figura 6). 

Outro problema na genotipagem de marcadores do tipo dinucleotídeo é a 

pronunciada amplificação preferencial do alelo menor em um locus heterozigoto 

quando comparado aos marcadores tetranucleotídeos e pentanucleotídeos. Na 

região 11p15.5, são oito os marcadores mais utilizados, sendo que destes apenas 

três (TH, D11S1318 e D11S4088) se encontram entre os genes regulados por 

imprinting pelas ICRs 1 e 2 (Tabela 1). 

 

Figura 6. Perfil eletroforético de microssatélites dinucleotídeos. Os picos pequenos 
(indicados com as setas) que precedem os alelos verdadeiros representam produtos stutter 
tipicamente gerados pela amplificação de microssatélites dinucleotídeos. Note a 
amplificação preferencial do alelo da esquerda, para o marcador D11S898 (no cromossomo 
11). Estes marcadores foram utilizados para determinação de mosaicismo global (Giurgea et 
al., 2006). 
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Estudos epidemiológicos sugerem que crianças concebidas por tecnologias 

de reprodução assistida (TRA) possuem risco para SBW de aproximadamente 

1/4000, nove vezes maior do que para a população geral (Halliday et al., 2004). Em 

95% dos casos de SBW em crianças concebidas TRA, a hipometilação da ICR2 é 

encontrada (Wekesberg et al., 2010). Ainda não está claro, em humanos, se a perda 

materna de metilação observada em crianças concebidas por TRA é o resultado do 

procedimento em si ou a consequência da infertilidade ou de outros fatores de 

predisposição genética/ambiental em casais que realizam TRA (Choufani et al., 

2010). Um estudo da ICR2 em crianças fenotipicamente normais concebidas por 

TRA mostrou alto índice de hipometilação para esta região, sugerindo uma 

vulnerabilidade do imprinting materno à TRA (Gomes et al., 2009). 

A Hemihiperplasia Isolada (HHI) é uma anormalidade que pode ser entendida 

como expressão parcial ou incompleta da SBW. Ela refere-se ao diagnóstico distinto 

evolvendo hipercrescimento assimétrico de um único ou múltiplos órgãos ou regiões 

do corpo e pode resultar de várias alterações genômicas incluindo alterações 

moleculares em 11p15 (Gomes; Ramos, 2003; Shuman et al., 2006). A DUPpat Cr11 

está presente em aproximadamente 16% dos pacientes com HHI (Shuman et al., 

2006). 

Há evidências de que algumas crianças com HHI estão sob o risco de 

desenvolverem o mesmo espectro de tumores que ocorre na SBW .O tumor de 

Wilms, um tipo de tumor renal, é o tumor mais comum entre os pacientes com SBW 

e HHI (Tan; Amor, 2006). 
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Tabela1. Microssatélites descritos para a região 11p15.5. O motivo refere-se ao tipo de repetição, 2 (dinucleotídeo);4 

(tetranucleotídeo). 
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1.4. Alterações (epi) genéticas na síndrome de Silver-Russell 

 

A síndrome Silver-Russell (SSR, OMIM #180860) é uma doença heterogênea 

caracterizada por retardo severo do crescimento intrauterino, crescimento deficiente 

pós-natal, alterações craniofaciais (como frontal amplo, aparente macrocefalia e face 

triangular). Outras alterações menores auxiliam no diagnóstico e são 

frequentemente observadas como a clinodactilia do quinto dedo das mãos, hipotonia 

muscular, assimetria corporal, alterações dentárias, alterações nas orelhas e 

alterações nos dentes (Eggerman et al., 2010). A expressão fenotípica é alterada 

durante a infância e adolescência, geralmente tornando-se mais sutis com o avanço 

da idade (Eggerman, 2010). 

DUPmat do cromossomo 7 (DUPmat Cr7) representa 10% dos casos de SSR 

e muitos genes candidatos a agente etiológico desta doença neste cromossomo têm 

sido investigados (Eggerman et al., 1997; Hannula et al., 2001; Reboul et al., 2006; 

Eggerman et al., 2008). Somente por achados clínicos, pacientes com DUPmat 7 

não podem ser discriminados sem ambiguidade dos pacientes com outras 

alterações (Kotzot, 2008; Wakeling et al., 2010).  

Alterações genéticas e epigenéticas envolvendo o grupo de genes imprinted 

em 11p15 têm sido reconhecidas como causa da SSR, sendo atualmente o 

cromossomo 11 considerado um elemento chave na etiologia da SSR (Eggerman et 

al., 2005 ;Netchine et al., 2007; Schönherr et al., 2007; Abu-Amero et al., 2008 

Bartholdi et al., 2009). A SSR está associada com alterações de natureza oposta às 

observadas na SBW, por exemplo, hipometilação (SSR) versus hipermetilação 

(SBW) da ICR1, e duplicação de 11p15 materna (SSR) versus paterna (SBW) 

(Eggerman et al., 2010; Bonaldi et al., 2011). Aproximadamente 38% dos pacientes 

apresenta hipometilação na ICR1, levando à supressão da expressão de IGF2 e à 

expressão bialélica de H19 (Eggermann et al., 2010). Consistente com este padrão, 

o mosaicismo para células com isodissomia materna do cromossomo 11 é o oposto 

da isodissomia paterna em mosaico observada na SBW (Bullman et al., 2008). 

Os casos de DUPmat7 completa podem ter surgido por resgate da dissomia a 

partir de embrião triploide, portanto, é possível que haja um mosaicismo críptico com 

células triploides que contribui para o fenótipo da SSR. Estudos envolvendo resgate 

da dissomia para alguns autossomos têm mostrado uma forte associação com a 
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inativação preferencial (não ao acaso) do cromossomo X em tecidos diploides (Lau 

et al., 1997; Penaherrera et al., 2000). Em 2001, Sharp e colaboradores encontraram 

um aumento na inativação preferencial do cromossomo X em pacientes com SSR 

comparada ao grupo controle (Sharp et al., 2001).Embora a maioria dos casos de 

SSR seja esporádica, há relatos de famílias com acometidos., Um padrão de 

herança ligado ao X dominante foi proposto para algumas famílias. Um aumento 

significativo na inativação preferencial extrema (> 95%) foi encontrado em mães de 

crianças com SSR comparado ao grupo controle, sugerindo a participação do 

cromossomo X na etiologia da SSR. 

Erros pós-zigóticos também são sugeridos para a SSR, em casos de DUPmat 

segmental para o cromossomo 7 (Eggerman et al., 2008b) .Tanto para a SSR 

quanto para a SBW outros loci fora das ICRs 1 e 2 podem sofrer alterações 

epigenéticas (Bliek et al., 2009; Azzi et al., 2009; Turner et al., 2010; Kannenberg et 

al., 2012). Yamazawa e colaboradores (2010) identificaram uma mulher com SSR 

com DUP para todos os cromossomos e,ao contrário do que ocorre na SBW, a DUP 

foi de origem materna, com aproximadamente 80% de células ginogenéticas. 

Em 2009, foi validado pela primeira vez um método efetivo baseado em 

eletroforese capilar para uma detecção rápida e econômica DUPmat Cr7baseada 

em dois multiplexes fluorescentes com marcadores para o cromossomo 7, embora 

todos eles também sejam dinucleotídeos (Giardina et al., 2009). A técnica de 

digestão do DNA com enzima sensível à metilação associada à MLPA (ou MS-

MLPA, do inglês, Methylation-specific-Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification,) tem sido considerada um método robusto para detecção de 

alterações (epi) genéticas em 11p15.5 (Scott et al., 2008; Priolo et al., 2008). 
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1.5.  Justificativa 

As síndromes de Beckwith-Wiedemann e de Silver-Russell, bem como a 

Hemihiperplasia Isolada, são doenças raras causadas por alterações genéticas e 

epigenéticas nos cromossomos 7 (SSR) e 11 (SBW, HHI, SSR).  

Foram observadas diferenças (epi) genéticas significativas na etiologia da 

SBW na população japonesa comparada às populações da América do Norte e 

Europa (Sasaki et al., 2007). Para a população brasileira, não há dados publicados 

em periódicos, sobre alterações (epi) genéticas na SBW, HHI e SSR, com exceção 

de um trabalho publicado pelo grupo em 2005 (Gomes et al., 2005), sobre 

alterações epigenéticas na ICR1 em um pequeno grupo de pacientes com SBW e 

HHI.  

A ocorrência, em um mesmo indivíduo, de DUP para mais de um 

cromossomo em mosaico é uma possibilidade não inteiramente explorada. DUP em 

mosaico para todos os cromossomos do genoma foi recentemente proposta e 

demonstrada como um novo e interessante mecanismo para a SBW. No entanto, 

poucos casos têm sido descritos, sendo, provavelmente, sub-diagnosticados 

(Kaiser-Rogers et al., 2006; Giurgea et al., 2006; Wilson et al., 2008; H’mida et al., 

2008; Morales et al., 2009; Romanelli et al., 2010). 

O mosaicismo para DUP é reconhecidamente de difícil detecção por 

métodos qualitativos como a eletroforese em gel de acrilamida e coloração com 

nitrato de prata, principalmente se o número de células com DUP for baixo. 

Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de metodologias moleculares mais 

acuradas de diagnóstico diferencial quantitativo. Os marcadores microssatélites 

utilizados para detecção de DUP em 11p15.5 são quase todos do tipo 

dinucleotídeos, os quais possuem características indesejáveis no ensaio 

quantitativo, e nenhuma busca de novos marcadores informativos tem sido 

realizada.  

Para estudos quantitativos de metilação do DNA, geralmente são utilizadas 

duas ou mais técnicas diferentes para a confirmação dos dados, tornando os 

resultados mais robustos. Portanto, o desenvolvimento de novos métodos para 

quantificação da metilação do DNA é importante para aumentar as alternativas de 

análise deste mecanismo epigenético. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo Geral 

Determinar e quantificar alterações (epi) genéticas na síndrome de Beckwith-

Wiedemann (SBW), síndrome Silver-Russell (SSR) e Hemihiperplasia Isolada 

(HHI). 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 Desenvolver e validar novos marcadores microssatélites nos cromossomos 7 

e 11, para o diagnóstico de alterações estruturais e dissomia uniparental, em 

pacientes com SSR, SBW e HHI.  

 Determinar a frequência e extensão de dissomia uniparental paterna do 

cromossomo 11 e de mosaicismo global em indivíduos com SBW, HHI e 

DMP. 

 Determinar a frequência de dissomia uniparental materna dos cromossomos 7 

e 11 em indivíduos com SSR. 

 Verificar o perfil de metilação nas regiões controladoras de imprinting ICR1 e 

ICR2 por MS-MLPA em pacientes com SSR, SBW e HHI. 

 Verificar o perfil de metilação nas regiões controladoras de imprinting ICR1 e 

ICR2 por digestão enzimática sensível à metilação (DESM) associada à PCR 

em tempo real em pacientes com SSR, SBW e HHI. 

 Desenvolver um novo ensaio baseado em DESM associada à QF-PCR para 

determinar o perfil de metilação nas ICRs 1 e 2. 

 Determinar a informatividade de SNPs mapeados nos genes H19, IGF2 e 

KCNQ1OT1 por minissequenciamento quantitativo. 
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III. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1.  Aspectos éticos 

 

Este trabalho faz parte de dois projetos aprovados pelo comitê de ética do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e pelo 

Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (Processos HCRP n° 1497/2008, 

CONEP n°25000.057236/2003-08, CONEP n°25000.003012/00) (Anexos). Todas 

as coletas de material dos pacientes e de seus pais foram realizadas perante 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As coletas foram 

efetuadas por profissionais autorizados no Ambulatório de Aconselhamento 

Genético do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP) ou encaminhadas por especialistas 

ao HC-FMRP-USP. 

 

3.2. Casuística 

A amostra foi selecionada a partir de pacientes atendidos pela equipe médica 

do Ambulatório de Aconselhamento Genético do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (HC-FMRP-

USP) ou remetidas por especialistas que referenciaram o grupo para o diagnóstico 

molecular.  

Foram selecionados 32 pacientes com síndrome de Beckwith-Wiedemann 

(SBW), 16 com Hemihiperplasia Isolada (HHI) e 17 com síndrome de Silver-Russell 

(SSR). Os pais e irmão dos probandos foram avaliados quando disponíveis. 

Além dos pacientes acima outros pacientes foram incluídos:três irmãos com 

SSR (SSR 1312, SSR 1312irmã e SSR 1312 irmão) devido a uma duplicação 

materna (Bonaldi et al., 2011), atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP de São Paulo (amostras gentilmente cedidas pela Dra Chong Ae 

Kim).;um indivíduo com hemihiperplasia e macroglossia ; um paciente DMP com 

cariótipo 46,XX/46,XY; além de sete indivíduos controles voluntários saudáveis. A 

tabela 2 mostra os indivíduos incluídos na pesquisa. 
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Tabela 2. Pacientes investigados neste trabalho. 
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A presença dos pais, é indicada com um X nas colunas 4 e 5. Lab=código interno do 

laboratório; M=masculino; F=feminino; SBW=síndrome de Beckwith-Wiedemann; 

HHI=hemihiperplasia isolada; HH= hemihiperplasia; SSR=síndrome de Silver-Russell; 

DMP=displasia mesenquimal placentária.  
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3.3. Mineração de microsatélites nos cromossomos 7 e 11  

 

 Os cromossomos 7 e 11 referência disponíveis no Centro Nacional de 

Informação Biotecnológica dos EUA (National Center for Biotechnology Information-

NCBI), com os números de acesso NC_000011.9, AC_000054.1 e AC_000143.1 

para o cromossomo 11, e NC_000007.13, AC_000054.1, AC_000139.1 para o 

cromossomo 7, tiveram suas sequências de nucleotídeos varridas em busca de 

marcadores microssatélites do tipo tetranucleotídeos e pentanucleotídeos, utilizando 

o programa Tandem Repeat Finder TRF (Benson, 1999). Este software utiliza um 

algoritmo capaz de encontrar os elementos repetitivos pelo percentual de identidade 

e pela frequência de indels (inserções/deleções) comparados a uma sequência 

referência com repetições perfeitas em série.   

 Quanto maior for o número de repetições e o tipo de repetição, maior a 

pontuação final. Por exemplo: 10 repetições perfeitas de tetranucleotídeos 

apresentam pontuação igual a 80, enquanto 10 de dinucleotídeos apresentam 

pontuação 40. Vinte repetições dinucleotídicas perfazem 80 pontos. As sequências 

imperfeitas possuem pontuação menor do que as perfeitas com o mesmo número de 

repetições, por exemplo: a sequência [AC AC AC AT AC AC AC AC] possui 

pontuação menor do que a sequência [AC AC AC AC AC AC AC AC]. Os descontos 

na pontuação final dependem da proporção dos erros de pareamento com uma 

sequência perfeita. Os parâmetros de busca das repetições [ (2,3,5), (2,5,5), (2,5,7), 

(2,7,7)] também influenciam na pontuação final. O primeiro valor fixo (2) corresponde 

à identidade e o segundo e terceiro valores (3 ou 5 ou 7) às imperfeições. O 

parâmetro que desconta o menor valor da pontuação final devido às imperfeições é 

o (2,3,5); portanto, o mais permissivo. Por outro lado, o (2,7,7) é o mais restritivo. No 

presente trabalho foi utilizado o parâmetro mais restritivo. 

 Este programa foi utilizado pelo consórcio internacional de sequenciamento 

do genoma humano, que concluiu que repetições de 1-6 nucleotídeos constituem 

1,5% do genoma humano e este valor pode aumentar para 3,9% utilizando outros 

parâmetros (Leclercq et al., 2007).  
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3.4.  Critérios de seleção para loci potencialmente polimórficos 

 

A natureza polimórfica dos marcadores tetra- e pentanucleotídeos foi validada 

utilizando-se o banco de dados dos três genomas-referência de cada cromossomo. 

As sequências foram alinhadas para cada microssatélite utilizando-se o programa 

online Multiple Sequence Alignment CLUSTALW (Kyoto University Bioinformatics 

Center) para identificar variantes alélicas. Todos os loci foram qualificados em uma 

escala de polimorfismo in silico variando de 1 (um alelo) a 3 (três alelos). Para a 

seleção de novos marcadores potencialmente polimórficos, foram avaliados 

microssatélites com pontuação mínima de 60 e identidade mínima de 90% nos 

cromossomos 7 (NC_000007.13) e 11 (NC_000011.9). 

 

3.5.  Construção de primers 

 

Para a contrução de primers ao redor das sequências repetitivas, foram 

utilizados os programas livres e online OligoPerfect™ Designer da Invitrogen™ 

(INVITROGEN) e o OligoCalc - Oligonucleotide Properties Calculator (Kibbe,2007). 

Os primers desenhados possuem 18-22 nucleotídeos e amplificam produtos in 

silico entre 100 e 450pb. Para análise em eletroforese capilar, foi inserido um dos 

seguintes fluorocromos em um primer de cada par: 6-FAM (azul), VIC (verde), PET 

(vermelho) e NED (amarelo). Para um melhor contraste, o fluorocromo NED está 

representado em preto nos eletroferogramas. 

 

3.6.  Construção de um mapa genético para os cromossomos 7 e 11 

 

Para construção do mapa genético, foram utilizadas as informações do mapa 

combinado físico e de ligação do genoma humano (Rutgers Map) (Matise et al., 

2007), também disponível online. Neste mapa estão presentes informações de 

marcadores do tipo SNPs, STRs e RFLPs (Random Fragment Length 

Polymorphism). A posição genética para múltiplos marcadores que não estão 

presentes no mapa pode ser estabelecida por interpolação das distâncias genéticas 

conhecidas. 
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3.7.  Coleta de Sangue Periférico 

 

Para a análise molecular foram coletados 5-10 mL de sangue periférico de 

cada paciente em tubo à vácuo contendo o anticoagulante EDTA.  

3.8.  Extração de DNA 

 

Amostras de DNA foram extraídas utilizando-se o método de extração e 

precipitação em NaCl (Olerup;Zetterquist, 1992, modificado). Ao volume de 0,5mL de 

sangue foi adicionado 1,0mL de Tampão de Lise [Sacarose 0,32M; Tris HCl 12mM 

(pH 7,5); MgCl2 5,0M; Triton X 1,0%] em microtubos de 1,5mL. As amostras foram 

centrifugadas à 13000rpm por 20segundos, o sobrenadante descartado e o 

procedimento repetido até a obtenção de pellet branco. O pellet foi ressuspendido 

em 80μL de Tampão de Proteinase K (5X) [NaCl 0,375M; EDTA ( pH8,0) 0,12 M], 

8,0μL de proteinase K (20ng/mL), 10μL de SDS 20% e 283,3μL de água destilada e 

incubado à 55°C por 16 horas. Foram adicionados 120μL de NaCl 5M e, após 

agitação por 15 segundos, a amostra foi centrifugada a 13000rpm por 8 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para outro microtubo onde foi adicionado 1,0mL de 

etanol à 20°C, homogeneizado e centrifugado por 10 minutos à 13000rpm a uma 

temperatura de 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet restante desidratado. 

O pellet foi ressuspenso em 50μL de água deionizada. 

 

3.9.  QF-PCR dos novos marcadores microssatélites  

 

Uma alíquota de 25-50 ng de DNA total foi submetida ao processo de 

amplificação pelo método da PCR Quantitativa Fluorescente (QF-PCR) utilizando os 

primers listados (Tabela 11: Resultados) para os novos microssatélites selecionados. 

Os estágios da PCR foram: 1) um ciclo de 95ºC por 11 minutos; 2) 29 ciclos a 94ºC 

por 1 minuto, 57ºC por 1 minuto, 72ºC por 1 minuto; 3) um ciclo a 60ºC por 60 

minutos. Foram utilizados os termocicladores GeneAmp 9700 (Applied Biosystems) 

e T100™ Thermal Cycler (BIO-RAD). O volume final da reação foi de 25µL 

contendo: 2,5µL de tampão 10 X (100 mM Tris-HCl, 500 mM KCl, pH 8,3); 1,5 mM 

de MgCl2; 0,4 µM de primers; 0,2mM de dNTPs; 1U Taq Polimerase (Invitrogen). A 



41 

 

 

enzima AmpliTaq Gold (Applied Biosystems) foi utilizada para os marcadores 

D11S2255058 e D11S2589503. 

 

3.10.  Caracterização dos alelos amplificados 

 

Aos produtos de amplificação foram adicionados formamida (Hi-Di 

Formamida, Applied Biosystems) e o padrão de massa molecular GeneScan LIZ 

500, marcado com o fluorocromo LIZTM (fluorescência laranja) (Applied 

Biosystems). Os produtos de amplificação foram separados por eletroforese capilar 

com o polímero POP 4 (Applied Biosystems), utilizando a plataforma ABI PrismTM 

310 Genetic Analyzer. Os perfis eletroforéticos foram analisados utilizando os 

programas GeneScanTM e GenotyperTM (Applied Biosystems). Os alelos foram 

nomeados com o valor em pares de nucleotídeos dos produtos da PCR. A figura 7 

mostra as informações de um eletroferograma. 

 
Figura 7. Representação um eletroferograma: Perfil genético obtido pela PCR Quantitativa 
Fluorescente (QF-PCR) em eletroforese capilar de um microssatélite no cromossomo 21. Na 
parte superior, os números correspondem ao tamanho em pares de bases (pb) do produto 
de amplificação (PA). Os picos representam os alelos amplificados, abaixo deles estão 
representados o PA em tamanho (pb), a altura e a área em unidades relativas de 
fluorescência (URF). Note a razão de aproximadamente 1:1 entre altura ou área dos picos 
para o pai e para a mãe. No filho, portador da síndrome de Down, a razão é de 
aproximadamente 2:1 indicando duas cópias do alelo 224pb (números arredondados). Neste 
trabalho, foi considerada a área do pico para cálculos quantitativos. 
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3.11. Marcadores para análise de dissomia uniparental global 

 

Os casos que apresentaram dissomia uniparental em 11p15.5 foram 

genotipados com os marcadores do kit AmpFlSTR® Identifiler® (Applied 

Biosystems). No ensaio foram genotipados, em tubo único, 15 marcadores 

microssatélites em 13 autossomos (Tabela 3). Marcadores extras nos 

cromossomos X (Ogilvie et al., 2005), 13, 18 e 21 (Hultén et al., 2003) foram 

genotipados no caso positivo para dissomia uniparental global (Tabela 4). A 

genotipagem foi como descrita acima para os novos microssatélites. 

 

Tabela 3: Marcadores microssatélites do kit AmpFlSTR® Identifiler® . 
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Tabela 4: Marcadores extras, para verificação de dissomia uniparental global. 
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3.12.  Amplificação de múltiplas sondas dependente de ligação-metilação 

específica MS-MLPA  

Para o ensaio de MS-MLPA (Methylation-Specific Multiplex Ligation-dependent 

Probe Amplification) foi utilizado o kit ME030-C1 (MRC Holland). O kit contém 26 

sondas específicas para a região 11p15 SBW/SSR, sendo que 11 contêm um sítio 

de reconhecimento da enzima HhaI, fornecendo informações sobre o nível de 

metilação da sequência alvo. Além da detecção de metilação aberrante, as 26 

sondas geram informações sobre alterações no número de cópias na amostra 

analisada. Duas sondas são incluídas no gene NSD1 que está associado com a 

síndrome de Sotos, uma doença que compartilha um fenótipo similar à SBW, e 13 

sondas fora da região SBW/SSR servem como referência. Uma sonda de controle 

de digestão está incluída para confirmar a digestão completa pela enzima HhaI.  A 

tabela 5 mostra as especificações das sondas presentes no kit. As sondas foram 

renomeadas, sendo que as presentes na região 11p15.5 foram nomeadas segundo 

a posição física da sonda no cromossomo referência NC_000011.9. As sondas 

controle foram nomeadas segundo sua localização citogenética. 

Diferentemente da PCR multiplex convencional, a MS-MLPA utiliza um único 

par de primers para todas as sondas, tornando o método mais robusto. Um primer é 

marcado com o fluorocromo FAM e o produto é visualizado por eletroforese capilar. 

Cada sonda consiste de dois oligonucleotídeos que hibridam adjacentes no DNA 

alvo e posteriormente se ligam. Os oligonucleotídeos possuem sítios de pareamento 

dos primers e uma sequência de nucleotídeos única para cada sonda denominada 

sequência stuffer, que não se hibrida ao DNA alvo e permite a geração de amplicons 

de diferentes tamanhos. Na técnica de MS-MLPA não é o DNA da amostra que é 

amplificado durante a PCR, mas sim as sondas hibridadas no DNA da amostra. A 

análise consiste em duas partes: (1) determinar número de cópias comparando 

diferentes amostras não digeridas e (2) determinar padrões de metilação 

comparando cada amostra não digerida a sua homóloga digerida.  

O protocolo de MS-MLPA consistiu nas seguintes etapas: 

1) Desnaturação: Uma alíquota de 3,5µL de DNA (50ng/µL) foi desnaturada por 

8 minutos a 98°C no termociclador (Veriti® 96-Well Thermal Cycler- Applied 

Biosystems). 
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2) Hibridação: Ao DNA desnaturado foi adicionado 0,75µL da solução tampão de 

hibridação (KCl, Tris-HCl, EDTA e PEG-6000, pH 8,5) e 0,75µL do mix de 

sondas (oligonucleotídeos sintéticos, Tris-HCl, EDTA, pH 8,0). A solução foi 

incubada no termociclador por uma hora a 95ºC seguido de um passo de 

quatro horas a 60ºC. 

3) Ligação e ligação/digestão: foi adicionado 1,5 µL do tampão A de ligação 

(NAD, pH 3,5) e 5 µL de água ultrapura. A solução foi separada em dois tubos 

contendo 5,75 µL cada.  Em um tubo foi adicionado 0,75µL de tampão B de 

ligação (Tris-HCl, detergentes não iônicos, MgCl2,  pH 8,5), 0,25 µL da enzima 

ligase [Glicerol, BRIJ (0,05 %), EDTA, Beta-mercaptoetanol (0,1 %),KCl, Tris-

HCl. pH 7,5, enzima Ligase-65] e 3,5 µL de água ultrapura. Em outro tubo, 

foram adicionados os mesmos reagentes, incluindo 0,5 µL da enzima HhaI 

(20u/µL New England Biolabs). O material foi incubado no termociclador por 

30 minutos a 48 °C (para ligação e digestão), seguido por 5 minutos a 98 °C 

para inativação das enzimas. 

4) Amplificação: ao volume total das misturas de ligação e ligação/digestão, foi 

adicionado 0,75µL de PCR primer mix [par de primers, dNTPs, Tris-HCl, KCl, 

EDTA, BRIJ (0,04 %),pH 8], 0,25µL de SALSA polimerase [ Glicerol, BRIJ (0.5 

%), EDTA, DTT (0,1 %), KCl, Tris-HCl, DNA polimerase, pH 7,5] e 1,0µL de 

água ultrapura. Para amplificação, o produto foi submetido a 35 ciclos de 

95°C por 30 segundos; 60°C por 30 segundos; 72°C por 30 segundos e 

extensão final a 72°C por 20 minutos. A figura 8 exibe o resumo das etapas 

do ensaio de MS-MLPA. 

Para eletroforese capilar, 0,7µL do produto amplificado foi adicionado a uma 

solução contendo 9,1µL de formamida (Hi-Di Formamide, Applied Biosystems) e 

0,2µL do padrão de massa molecular GeneScan LIZ 500 (Applied Biosystems). O 

material foi submetido à eletroforese capilar com o polímero POP 6 (Applied 

Biosystems), utilizando-se a plataforma ABI PrismTM 3130 Genetic Analyzer. Os 

perfis eletroforéticos foram analisados utilizando-se os programas GeneMapperTM 

(Applied Biosystems) e GeneMarker (Softgenetics®). A normalização das sondas foi 

realizada com o programa Coffalyser (MRC-Holland). Após a normalização das 

sondas, a área relativa do pico entre 0,75 e 1,25 foi considerada como resultado 

sem alteração (duas cópias), área relativa acima de 1,25 foi considerada como 
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duplicação ou abaixo de 0,75, deleção. Para alterações estruturais, as razões foram 

estabelecidas para cada paciente, pela comparação com três controles hígidos. Para 

alterações epigenéticas, as razões foram estabelecidas pela comparação entre o 

material digerido e não digerido de cada paciente. Para sondas com sítio de 

restrição para enzima HhaI nas ICRs 1 e 2,  foi considerado hipometilação para 

razões abaixo de 0,33, e hipermetilação para razões acima de 0,66.     

 

Tabela 5. Características das sondas utilizadas no ensaio MS-MLPA. 
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Figura 8. Resumo das etapas do ensaio MS-MLPA. 
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3.13.  Digestão Enzimática Sensível à Metilação Associada à PCR em 

Tempo Real (DESM-RT) 

 

A análise da metilação das ICRs 1 e 2 pelo método DESM-RT desenvolvido 

pelo grupo (Gomes et al., 2007) consistiu de uma digestão do DNA anterior à PCR, 

pela enzima de restrição sensível à metilação HpaII, a qual reconhece e cliva o sítio 

CCGG, mas não atua quando a citosina interna encontra-se metilada. Dessa forma, 

a clivagem ocorreu somente no alelo não-metilado, impedindo sua amplificação pela 

PCR. A digestão com a enzima HpaII foi realizada utilizando-se 0,2μg de DNA em 

condição e concentração de tampão segundo recomendação do fabricante 

(Invitrogen) [20mM de Tris-HCL (pH 7,4), 10 mM MgCl2] a 37° C por 16 horas.  

A quantificação do DNA metilado foi obtida pelo sistema ABI StepOneTM em 

um volume total de reação de 25μL contendo SYBRGreen PCR Master Mix (Applied 

Biosystems) e primers na concentração de acordo com a tabela 6. A análise 

quantitativa da metilação foi obtida pela comparação entre a quantidade amplificada 

do DNA não digerido, com a do DNA digerido com HpaII. Ambas as amostras foram 

amplificadas por PCR em Tempo Real e o ciclo no qual o nível de fluorescência 

emitido pelas amostras amplificadas atingiu o nível de fluorescência arbitrário  Ct 

(threshold) foi obtido para cada amostra pelo software ABI. Cada amostra foi 

analisada em triplicata e o valor médio do Ct foi obtido. De acordo com o princípio de 

amplificação exponencial das amostras (ou seja, o dobro de produto a cada ciclo) a 

porcentagem de DNA metilado foi calculada pela fórmula (1/2)n, sendo n igual ao 

número de ciclos, obtido pela subtração da média do Ct do DNA não digerido (Ct H) 

pela média do Ct do DNA digerido (Ct D). Quando uma das amostras apresentava 

um valor com desvio padrão maior do que 0,17, a mesma era excluída. O 

isoesquisômero (MspI) da enzima HpaII foi utilizado como controle da digestão, pelo 

fato desta enzima não ser sensível à metilação e clivar o DNA metilado e não 

metilado, no mesmo sítio de restrição da HpaII. As condições de ciclagem da PCR 

para ICR1 foram: 95°C por 10 minutos e 40 ciclos (95°C por 15 segundos e 61°C por 

60 segundos), seguidos por análise de dissociação realizada de 60°C a 95°C, 

variando 1°C a cada segundo. Para a ICR2 as condições foram: 95°C por 10 

minutos e 40 ciclos (95°C por 15 segundos e 65,4°C por 45 segundos), seguido por 

análise de dissociação realizada de 60°C a 95°C, variando 1°C a cada segundo. 
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Tabela 6. Primers utilizados no ensaio DESM-RT. 

 

 

3.14. Digestão Enzimática Sensível à Metilação Associada à PCR 

Quantitativa Fluorescente (DESM-QFPCR) 

 

Um ensaio baseado nos princípios da MS-MLPA, em menor escala, foi 

desenvolvido neste trabalho. O ensaio é composto primeiramente por um par de 

primers que abrange uma região controladora de imprinting, contendo um sítio de 

reconhecimento para enzimas sensíveis à metilação. Também é composto por um 

segundo par de primers (utilizado como controle negativo ou CN), que ancoram fora 

da ICR e cujo amplicon não é digerido pela enzima HpaII. Foi desenvolvido um 

ensaio biplex (dois pares de primers amplificados no mesmo tubo na QFPCR) para a 

ICR1 e ICR2 (Tabela 7). Os primers forward foram marcados com o fluorocromo 6-

FAM. O DNA foi digerido como na DESM-RT, e a amplificação e a eletroforese foram 

realizadas com os mesmos parâmetros da genotipagem de microssatélites. 

As áreas dos picos dos DNAs digerido e não-digerido foram comparadas e o 

fator de correção utilizado como descrito para quantificação de inativação do 

cromossomo X (Busque et al., 2009).  

 

Tabela 7. Primers utilizados no ensaio DESM-QFPCR. 
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3.15. Minissequenciamento de SNPs por SNapShot 

Para genotipagem de SNPs foram selecionados quatro marcadores em três 

genes: H19 (rs2839704 T/C), IGF2 (rs680 A/G) e KCNQ1OT1 (rs760419 A/G e 

rs231357 A/G) Figura 9. Os critérios de seleção foram a alta taxa de heterozigose 

esperada e a presença do SNP no RNA. Os primers para os genes H19 e IGF2 

foram previamente descritos (Tadokoro et al., 1991; Rainier et al., 1993), os primers 

para o gene KCNQ1OT1 e todos para minissequenciamento foram desenvolvidos 

neste trabalho. Os produtos de amplificação pela PCR (amplicons) foram 

visualizados em gel de agarose 2% corado com brometo de etídeo. 

Para o minissequenciamento, foi utilizado o SNaPshot™ Multiplex Kit da 

Applied Biosystems. Este ensaio foi realizado após a purificação dos amplicons para 

remoção de dNTPs e primers, pelo AccuPrep® PCR Purification Kit (Bioneer). A 

tabela 8 mostra a sequência dos primers e o tamanho dos amplicons. 

Diferentemente do sequenciamento convencional, no minissequenciamento estão 

presentes apenas didesoxinucleotídeos (ddNTPs) para a DNA polimerase. Quando é 

inserido um único ddNTP a reação é terminada. O primer deve parear justaposto ao 

SNP que se deseja genotipar. 

 

Tabela 8. Sequência de primers utilizados no minissequenciamento. 
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Figura 9. Posição física dos SNPs selecionados nos genes H19 (rs2839704), IGF2 (rs680) e 

KCNQ1OT1 (rs760419 e rs231357). As coordenadas são do Genoma 37.3 (NCBI).  

 

A reação de minissequenciamento foi composta por 5µl de SNaPshot 

Multiplex Ready Reaction Mix, 1µ de produto da PCR purificado, 0,25 µM de 

SNaPshot primer e 3,7µ de água ultrapura em um volume final de 10µ. As reações 

para cada SNP foram realizadas separadamente. A solução foi levada ao 

termociclador GeneAmp 9700 (Applied Biosystems), e passou pelos seguintes 

estágios de 25 ciclos: desnaturação a 96 °C por 10 segundos; pareamento a 50 °C 

por 5 segundos; e extensão a 60 °C por 30 segundos. 

Posteriormente, a mistura de reação foi incubada a 37 °C por uma hora com 

uma unidade da Shrimp Alkaline Phosphatase-SAP (Promega). A remoção do 

fosfato 5’ altera a migração dos ddNTPs fluorescentes não incorporados, inibindo 

sua  interferência no eletroferograma. 

Para eletroforese capilar, 1µ da mistura de reação purificada foi adicionado a 

uma solução contendo 8,75 µ de formamida (Hi-Di Formamide, Applied Biosystems) 

e 0,25 µ do padrão de massa molecular GeneScan LIZ 120 (Applied Biosystems). O 

material foi submetido à eletroforese capilar com o polímero POP 4 (Applied 

Biosystems), utilizando a plataforma ABI PrismTM 310 Genetic Analyzer. Os perfis 

eletroforéticos foram analisados utilizando o programa GeneScanTM (Applied 

Biosystems). Os alelos foram identificados pela diferença entre os fluorocromos dos 
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quatro ddNTPs. Mesmo possuindo amplicons do mesmo tamanho, os indivíduos 

heterozigotos são identificados pela migração diferencial dos diferentes 

fluorocromos. A figura 10 mostra o resumo das etapas realizadas para o 

minissequenciamento.  

 

 

 

Figura 10. Resumo das etapas para genotipagem de SNPs por minissequenciamento. 

Modificado do manual do kit SNapShot (Applied Biosystems). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.   Análises in silico  

Com os critérios utilizados, foram encontrados 378 microssatélites 

pentanucleotídeos e 1188 tetranucleotídeos no cromossomo 11. Entre a ICR1 e 

ICR2 foram encontrados quatro marcadores tetranucleotídeos e um 

pentanucleotídeo. Um marcador com identidade <90% foi incluído nos critérios de 

seleção, pois se encontra a 10kb de distância do gene CDKN1C e apresentou 

polimorfismo in silico. No cromossomo 7, foram encontrados 1576 tetranucleotídeos 

e 440 pentanucleotídeos. A informatividade dos novos marcadores selecionados nos 

cromossomos 7 e 11 observada in silico , é indicada nas tabelas 9 e 10. 

Os marcadores foram nomeados de acordo com a posição física do início da 

repetição in silico, seguido pelo prefixo D7S (cromossomo 7) ou D11S (cromossomo 

11). Primers marcados com diferentes fluorocromos foram desenhados para os 

microssatélites, com amplicons variando de 135 a 415 pares de nucleotídeos 

(Tabela 11). Os marcadores do cromossomo 11 foram selecionados principalmente 

entre as ICRs 1 e 2, os demais, espaçados visando abranger todo o cromossomo. 

No cromossomo 7 os marcadores foram selecionados espaçadamente visando 

abranger pontos representativos de todo cromossomo e próximos a genes sujeitos 

ao imprinting (Tabela 12).   

A figura 11 mostra a validação do polimorfismo in silico do marcador que 

denominamos D11S2703706, tendo sido observados três alelos em três genomas 

referência. A posição dos novos marcadores no mapa físico/genético do 

cromossomo 7 está plotada na figuras 12. A figura 13 mostra a posição dos novos 

marcadores no mapa do cromossomo 11. 
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Tabela 9. Informatividade dos novos marcadores selecionados nos três cromossomos 7 

referência.

 

 

Tabela 10. Informatividade dos novos marcadores selecionados nos três cromossomos 11 

referência.
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Tabela11. Novos marcadores selecionados nos cromossomo 7 e 11, com seus respectivos 

primers, fluorocromos utilizados (VIC, NED; PET; FAM) e comprimento dos amplicons. 

 

Tabela 12: Distância dos novos marcadores em relação aos genes sujeitos ao imprinting e 

origem parental do alelo expresso. 
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Sequence 1: 159 bp 

Sequence 2: 167 bp 

Sequence 3: 163 bp 

 

Sequence 1      TGAGGGTATAGGCTGGCTGTTTCTATTCAGTGTTTTATCTTCAGTGCTTA 

Sequence 2      TGAGGGTATAGGCTGGCTGTTTCTATTCAGTGTTTTATCTTCAGTGCTTA 

Sequence 3      TGAGGGTATAGGCTGGCTGTTTCTATTCAGTGTTTTATCTTCAGTGCTTA 

                ************************************************** 

 

Sequence 1      ATCCATATGGAGCCTGTCACGGACCCTCAGTGAATGTTTGACGAGTGAGT 

Sequence 2      ATCCATATGGAGCCTGTCACGGACCCTCAGTGAATGTTTGACGAGTGAGT 

Sequence 3      ATCCATATGGAGCCTGTCACGGACCCTCAGTGAATGTTTGACGAGTGAGT 

                ************************************************** 

 

Sequence 1      GAGTGAGTGAGTGAGTGAGTGAGTGAGTGAGTACTTGTGCCCAGGTCAAA 

Sequence 2      GAGTGAGTGAGTGAGTG--------AGTGAGTACTTGTGCCCAGGTCAAA 

Sequence 3      GAGTGAGTGAGTGAGTGAGTG----AGTGAGTACTTGTGCCCAGGTCAAA 

                *****************        ************************* 

 

Sequence 1      CCAGGTGCTAGGACCCT 

Sequence 2      CCAGGTGCTAGGACCCT 

Sequence 3      CCAGGTGCTAGGACCCT 

                ***************** 
 

Figura 11. Validação in silico do locus D11S2703706. Em vermelho e em azul são realçados 

os sítios de pareamento dos primers  forward e reverse, respectivamente. Os produtos da 

amplificação variam de 159 a 167 pares de nucleotídeos para os três genomas referência.  
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Figura 12. Mapa genético do cromossomo 7 e posição dos microssatélites selecionados. Em colorido, as taxas de recombinação em 

centimorgan por megabase (cM/Mb); o vermelho representando altas e o azul baixas taxas de recombinação. Eixo x: tamanho do cromossomo 

7 em Mb. Os losangos representam, no eixo x, a posição física dos marcadores selecionados e o número de marcadores, no eixo y. C: 

Centrômero. 
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Figura 13. Mapa genético do cromossomo 11 e posição dos microssatélites selecionados. Em colorido, as taxas de recombinação em 

centimorgan por megabase (cM/Mb); o vermelho representando altas e o azul baixas taxas de recombinação. Eixo x: tamanho do cromossomo 

11 em Mb. Os losangos representam, no eixo x, a posição física dos marcadores selecionados e o número de marcadores, no eixo y. C: 

Centrômero. 
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4.2.  Validação in vitro dos novos marcadores 

 

Os marcadores selecionados foram validados nos pacientes com SSR e 

seus pais, quando disponíveis. A tabela 13 mostra a frequência dos alelos 

observados e a heterozigose para marcadores do cromossomo 7. Não foi 

obtido êxito na amplificação do marcador D7S94572116. O marcador mais 

informativo foi o D7S157620055 com heterozigose observada de 80,6%. A 

frequência alélica do marcador D7S130090654 não foi determinada. A figura 14 

ilustra exemplos de genótipos observados dos novos marcadores no 

cromossomo 7. 

 

Tabela 13. Frequência alélica e heterozigose observada (het obs) dos 

marcadores do cromossomo 7.  

  

 (n) número de indivíduos avaliados. 
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Figura 14. Eletroferograma de novos marcadores no cromossomo 7. Genótipos 

observados para os marcadores D7S3048278 (A), D7S50192261 (B), D7S113934919 

(C) e D7S157620055 (D). Cada linha corresponde  corresponde a um indivíduo. Os 

alelos estão nomeados segundo o tamanho em pares de nucleotídeos. 
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Os marcadores D11S2479864, D11S2703706 e D11S2835854 do 

cromossomo 11, foram primeiramente utilizados para verificar a presença de 

alterações nesta região nos pacientes com SBW, SSR e HHI. Nos casos 

positivos, os demais marcadores foram empregados. A frequência alélica e a 

heterozigose para marcadores do cromossomo 11 são mostradas na tabela 14. 

O marcador mais informativo foi o D11S134777313 com heterozigose 

observada de 90,91%. Não foi determinada a frequência alélica do marcador 

D11S2589503. A Figura 15 ilustra exemplos de genótipos observados dos 

novos marcadores no cromossomo 11. 

Tabela 14. Frequência alélica e heterozigose observada (het obs) marcadores 

do cromossomo 7.  

.  

Continuação tabela 14 
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(n) número de indivíduos avaliados  

 



65 

 

 



66 

 

 

 

 

 z



67 

 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 

 

Figura 15. Eletroferograma de novos marcadores no cromossomo 11. Genótipos 

observados para os marcadores D11S1790947 (A), D11S2255058 (B), D11S2479864 

(C), D11S2703706 (D), D11S2835854 (E), D11S2894116 (F), D11S3146034 (G), 

D11S32391821 (H), D11S66219036 (I), D11S99794463 (J), D11S134777313 (K), 

D7S50192261. Cada linha corresponde a um indivíduo. Os alelos estão nomeados 

segundo o tamanho em pares de nucleotídeos. 

 

Em um caso (SBW 228) foi observada duplicação paterna entre os 

marcadores D11S1790947 e D11S3146034, que abrangem as ICRs 1 e 2. A 

figura 16 mostra o marcador D11S2894116, indicando o excesso da 

quantidade de alelo paterno em relação ao materno.  

A dissomia uniparental paterna (DUPpat) foi sugerida quando a 

dosagem alélica paterna foi superior a 3:1 em relação ao alelo materno, pois 

não há caso descrito de uma triplicação paterna nesta região. Em três 

pacientes com SBW e dois pacientes com HHI um perfil genético de DUPpat foi 

observado. Nos paciente SBW 175, SBW 626 e SBW 630 também foram 

observados perfis genéticos de duplicação paterna, mas posteriormente foi 

excluído a duplicação pelo ensaio de MLPA, indicando DUPpat. Com exceção 

do paciente SBW 1351, todos os genitores foram genotipados. Neste caso em 

particular, concluiu-se que haveria DUPpat pelo fenótipo observado. A 
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quantidade de alelos paternos em relação aos maternos variou de 2:1 a 6:1. O 

paciente HHI 209 apresentou 100% de células com DUPpat em 11p15.5, não 

apresentando alelos maternos para esta região. A figura 17 ilustra um exemplo 

de DUPpat.  

Todos os casos com DUPpat, apresentaram DUPpat da região 11p15.5, 

em alguns casos a DUPpat se estendeu  até o marcador D11S32391821 em 

11p13, não foi observado DUPpat no braço longo do cromossomo (Figura 18). 

Todos os casos, exceto o SBW 626, foram investigados para dissomia 

uniparental global em 13 autossomos. Todos os marcadores informativos 

indicaram herança biparental para as outras regiões estudadas.  

 

Figura 16. Eletroferograma dos perfis genéticos para o marcador D11S2894116 em 

núcleo familiar. O filho (painel central) possui excesso do alelo paterno (painel inferior), 

o genótipo materno é mostrado no painel superior. Os alelos estão representados em 

pares de nucleotídeos e abaixo dos alelos, estão indicadas as áreas dos picos. 
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Figura 17. Eletroferograma do perfil genético na dissomia uniparental paterna. A 

paciente SBW 80 apresentou proporções superiores à 4:1 de alelos paternos 

comparados aos maternos, para os marcadores D11S2479864 (preto) e 

D11S2703706 (azul). Os alelos estão representados em pares de nucleotídeos e, para 

a paciente, abaixo dos alelos estão indicadas as áreas dos picos.  

 

Uma família, previamente descrita por Bonaldi e colaboradores (2011), 

com pacientes SSR devido a uma microduplicação materna na ICR2, foi 

testada com os marcadores do cromossomo 11. Os irmãos afetados 

compartilham os mesmos alelos da duplicação materna, enquanto a irmã não 

afetada herdou o alelo materno diferente (Figura 19). Nenhum outro paciente 

com SSR apresentou alteração genética detectável. 
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Figura 18. Extensão da dissomia uniparental paterna (DUPpat). A DUPpat foi restrita ao braço curto do cromossomo 11, a sombra em azul 

mostra a extensão da DUPpat observada nos pacientes com síndrome de Beckwith Wiedemann (SBW) e Hemihiperplasia Isolada (HHI). Em 

vermelho, a posição física dos marcadores avaliados.  
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Figura 19. Eletroferograma do marcador D11S2479864 em família com indivíduos 

afetados pela síndrome de Silver-Russell (SSR). A mãe possui a microduplicação, mas 

não é afetada. Os irmãos afetados compartilham os mesmos alelos da duplicação 

materna (172 e 205), a irmã não afetada possui o alelo 201 materno. O marcador 

D11S2479864 está no íntron 1 do gene KCNQ1. 
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O paciente com DMP XX/XY e seus pais, foram genotipados com seis 

marcadores microssatélites específicos para o cromossomo X e a cópia extra 

desse cromossomo X foi confirmada como sendo de origem paterna (Tabela 

15). Outros 29 microssatélites distribuídos em 13 autossomos demonstraram a 

presença de diferentes complementos haplóides paternos, sugerindo evento de 

dupla fertilização. A figura 20 mostra o perfil genético para três marcadores de 

diferentes autossomos. 

Tabela 15. Marcadores testados no paciente com DMP e seus pais. Alelos 

representados com as letras a, b, c e d. 
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Figura 20. Eletroferograma dos perfis genéticos para os marcadores D18S386, D21S11 e TH01 em núcleo familiar. O filho 46XX/46XY (F) possui duas 

cópias de alelos paternos (P) para todos os marcadores investigados, e uma cópia de alelos maternos (M). Por ser um indivíduo 2n, o excesso de 

componente genético paterno indica a presença de células androgenéticas. Os alelos estão representados por letras e abaixo dos alelos estão indicadas as 

áreas dos picos. Os pais (M e P) apresentaram alelos com proporções aproximadas de 1:1. 
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4.3. MS-MLPA 

Para verificar alterações (epi) genéticas em 11p15.5, 31 pacientes com SBW, 

16 com HHI, 19 com SSR e sete indivíduos hígidos (controles) foram avaliados por 

meio do ensaio MS-MLPA. Nenhum indivíduo controle apresentou alguma alteração 

(epi) genética. Foi realizada replicata (em dia diferente) para 15 pacientes e os 

resultados foram concordantes. A figura 21 mostra um eletroferograma dos dados 

brutos do ensaio MS-MLPA. 

Entre os pacientes com SBW, 74% apresentou alteração genética e/ou 

epigenética na região investigada (Tabela 16). A principal alteração epigenética 

observada foi a hipometilação na KvDMR1 (ICR2). Os pacientes com DUPpat 

apresentaram alteração epigenética em ambas ICRs, e a presença de de DUPpat foi 

diretamente proporcional à alteração epigenética. Ou seja, quanto maior foi o 

número de células com DUPpat, mais expressivo os valores encontrados de 

hipermetilação na H19DMR (ICR1) e de hipometilação na KvDMR1 (ICR2).  

O gráfico 1 mostra o resultado de um paciente (SBW 1313) sem alteração 

estrutural da região 11p15.5. O gráfico 2 mostra o resultado do paciente SBW 228 

que apresentou duplicação paterna em 11p15.5.  

A paciente SBW 744 apresentou deleção no gene CDKN1C (gráfico 3). Para 

caracterização da mutação como sendo herdada ou de novo, os pais foram 

investigados. A mãe da paciente apresentou a mesma mutação observada na filha 

(gráfico 4). A probanda apresentou perfil de metilação normal nas ICRs (gráfico 5).  

O gráfico 6 mostra o perfil alterado de metilação na ICR2 em paciente sem 

alteração estrutural detectável e o gráfico 7 mostra o perfil alterado de metilação na 

ICR1. O resultado de uma paciente com DUPpat é mostrado no gráfico 8, 

evidenciando a alteração epigenética em ambas ICRs. 

Entre os pacientes com HHI, apenas dois apresentaram alterações 

epigenéticas devido à presença de DUPpat (Tabela 17). O paciente HHI 209 

apresentou DUPpat completa para marcadores microssatélites em 11p15.5, que 

refletiu nos resultados observados do perfil de metilação nas ICRs 1 e 2. O perfil de 

metilação observado para a ICR1 foi próximo de 100% e para ICR2, próximo a zero 

(gráfico 9). 



78 

 

 

A alteração genética observada em pacientes com SSR se restringiu à família 

previamente descrita por Bonaldi e colaboradores (2011) (Tabela 18).   

 A duplicação de origem materna na ICR2 (gráfico 10) gerou a hipermetilação 

observada desta região (gráfico 11). Entre os pacientes sem alteração estrutural 

observável, 25% apresentou hipometilação na ICR1. O gráfico 12 mostra um 

exemplo de alteração epigenética na ICR1. 

Tabela 16. Alterações (epi) genéticas observadas em pacientes com síndrome de Beckwith-

Wiedemann (SBW), por meio do ensaio MS-MLPA. ICR: Região Controladora de Imprinting. 

DUPpat: Dissomia Uniparental Paterna. (*) Determinada por microssatélites. 
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Tabela 17. Alterações (epi)genéticas observadas em pacientes com Hemihiperplasia Isolada 

(HHI), por meio do ensaio MS-MLPA. ICR: Região Controladora de Imprinting. DUPpat: 

Dissomia Uniparental Paterna. (*) Determinada por microssatélites. 

 

 

Tabela 18. Alterações (epi)genéticas observadas em pacientes com síndrome de Silver-

Russell (SSR), por meio do ensaio MS-MLPA. ICR: Região Controladora de Imprinting. 

DUPpat: Dissomia Uniparental Paterna. (¥) Determinada por microssatélites e MS-MLPA. 
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Figura 21. Eletroferograma do ensaio MS-MLPA para região 11p15.5. Dados brutos do ensaio MS-MLPA em um indivíduo saudável. O painel 
superior mostra o perfil de amplificação das 42 sondas  antes da digestão com a enzima HhaI, o painel inferior mostra o perfil após a digestão. 
As setas pretas exemplificam duas sondas na ICR1, as verdes exemplificam duas sondas na ICR2 e a seta vermelha mostra a sonda controle 
para digestão total. Note a diminuição do sinal de aproximadamente 50% para as sondas nas ICRs 1 e 2, e de 100% para a sonda controle.  
Eixo y em unidades relativas de fluorescência. 
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Gráfico 1. Perfil quantitativo da região 11p15.5 em paciente sem alteração estrutural. Resultado do ensaio MS-MLPA para o paciente SBW 

1313 mostrando a ausência de alteração estrutural. No eixo y, as áreas relativas dos picos estão entre 0,75 e 1,25. Eixo x: sondas para região 

11p15.5 e sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 2. Perfil quantitativo da região 11p15.5 em paciente com duplicação paterna. Resultado do ensaio MS-MLPA para o paciente SBW 228 

mostrando aumento na área relativa dos picos (eixo y) com valores acima de 1,25 na região 11p15.5 e valores normais (entre 0,75 e 1,25) para 

as sondas-controle. Eixo x: sondas para região 11p15.5 e sondas controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 3. Perfil quantitativo da região 11p15.5 em paciente com deleção gênica. Resultado do ensaio MS-MLPA para a paciente SBW 744 

mostrando diminuição na área relativa dos picos (eixo y) com valores abaixo de 1,25 no gene CDKN1C e valores normais (entre 0,75 e 1,25) 

para as demais sondas. Eixo x: sondas para região 11p15.5 e sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 4. Perfil quantitativo da região 11p15.5 em mãe de paciente com deleção gênica. Resultado do ensaio MS-MLPA para a paciente SBW 

744 mostrando diminuição na área relativa dos picos (eixo y) com valores abaixo de 1,25 no gene CDKN1C e valores normais (entre 0,75 e 

1,25) para as demais sondas. Eixo x: sondas para região 11p15.5 e sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 5. Perfil epigenético das ICRs 1 e 2 em paciente com metilação normal. Resultado do ensaio MS-MLPA para a paciente SBW 744 que 

apresentou deleção no gene CDKN1C, mostrando perfil epigenético normal na ICR1 (lado esquerdo em vermelho) e ICR2 (centro em 

vermelho). O controle da digestão mostra a ausência de pico. Em verde, o perfil de metilação para os genes IGF2 e CDKN1C.  Eixo x: sondas 

para região 11p15.5 e sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 6. Perfil epigenético das ICRs 1 e 2 em paciente com hipometilação da ICR2. Resultado do ensaio MS-MLPA para a paciente SBW 136 

mostrando perfil epigenético normal na ICR1 (lado esquerdo em vermelho) e hipometilação na ICR2 (centro em vermelho). O controle da 

digestão mostra a ausência de pico. Em verde, o perfil de metilação para os genes IGF2 e CDKN1C.  Eixo x: sondas para região 11p15.5 e 

sondas- controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 7. Perfil epigenético das ICRs 1 e 2 em paciente com hipermetilação da ICR1. Resultado do ensaio MS-MLPA para o paciente SBW 

1015 mostrando perfil epigenético normal na ICR2 (centro em vermelho) e hipermetilação na ICR1 (lado esquerdo em vermelho). O controle da 

digestão mostra a ausência de pico. Em verde, o perfil de metilação para os genes IGF2 e CDKN1C.  Eixo x: sondas para região 11p15.5 e 

sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 8. Perfil epigenético das ICRs 1 e 2 em paciente com dissomia uniparental paterna. Resultado do ensaio MS-MLPA para  paciente 

SBW 80 mostrando perfil epigenético de hipermetilação na ICR1 (lado esquerdo em vermelho) e hipometilação na ICR2 (centro em vermelho). 

O controle da digestão mostra a ausência de pico. Em verde, o perfil de metilação para os genes IGF2 e CDKN1C.  Eixo x: sondas para região 

11p15.5 e sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 9. Perfil epigenético das ICRs 1 e 2 em paciente com DUPpat completa. Resultado do ensaio MS-MLPA para o paciente HHI 209 

mostrando perfil epigenético de hipermetilação na ICR1 (lado esquerdo em vermelho) e hipometilação na ICR2 (centro em vermelho). O 

controle da digestão mostra a ausência de pico. Em verde, o perfil de metilação para os genes IGF2 e CDKN1C.  Eixo x: sondas para região 

11p15.5 e sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 10. Perfil quantitativo da região 11p15.5 em paciente com duplicação da ICR2. Resultado do ensaio MS-MLPA para o paciente SSR 

1312 mostrando aumento na área relativa dos picos (eixo y) com valores acima de 1,25 entre os genes KCNQ1 e CDKN1C, abrangendo a 

ICR2 e valores normais (entre 0,75 e 1,25) para as demais sondas. Eixo x: sondas para região 11p15.5 e sondas-controle. Mais informações 

sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 11. Perfil epigenético das ICRs 1 e 2 em paciente com hipermetilação da ICR2. Resultado do ensaio MS-MLPA para o paciente SSR 

1312 com duplicação materna da ICR2, mostrando perfil epigenético normal na ICR1 (lado esquerdo em vermelho) e hipermetilação na ICR2 

(centro em vermelho). O controle da digestão mostra a ausência de pico. Em verde, o perfil de metilação para os genes IGF2 e CDKN1C.  Eixo 

x: sondas para região 11p15.5 e sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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Gráfico 12. Perfil epigenético das ICRs 1 e 2 em paciente com hipometilação da ICR1. Resultado do ensaio MS-MLPA para o paciente SSR 

1379 mostrando perfil epigenético normal na ICR2 (centro em vermelho) e hipometilação na ICR1 (lado esquerdo em vermelho). O controle da 

digestão mostra a ausência de pico. Em verde, o perfil de metilação para os genes IGF2 e CDKN1C.  Eixo x: sondas para região 11p15.5 e 

sondas-controle. Mais informações sobre as sondas na tabela 5. 
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4.4. DESM-RT 

Para o ensaio de DESM-RT foram selecionados 24 pacientes com o perfil de 

metilação conhecido, estabelecido previamente por MS-MLPA. Foram excluídos os 

casos em que o desvio padrão da triplicata foi superior a 0,17. A figura 22 

exemplifica os perfis observados para metilação normal, hipometilação e 

hipermetilção na ICR2, para alguns pacientes, utilizando-se a técnica de DESM-RT. 

Em um perfil hipometilado, o Ct da amostra digerida com a enzima  HpaII fica 

próximo ao da amostra digerida com a enzima MspI. Em um perfil hipermetilado, o 

Ct da amostra digerida com a enzima  HpaII fica próximo ao da amostra não 

digerida. Para as ICRs 1 e 2, os valores observados foram fortemente 

correlacionados (coeficiente de correlação de Pearson ρ =0,94) para a ICR1 tabela 

19 e o mesmo valor (ρ =0,94) foi encontrado para a ICR2 (Tabela 20).  

 

 

Tabela 19. Correlação entre os resultados obtidos pelas técnicas de MS-MLPA e DESM-RT 

para a ICR1 (ρ =0,94). Os valores estão em porcentagem de metilação observada.  

 
Os números dos pacientes correspondem ao código do laboratório. SSR_síndrome de 

Silver-Russell; SBW_síndrome de Beckwith-Wiedemann; HHI_Hemihiperplasia isolada. 
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Tabela 20: Correlação entre os resultados obtidos pelas técnicas de MS-MLPA e DESM-RT 

para a ICR2 (ρ =0,94). Os valores estão em porcentagem de metilação observada.  

 
Os números dos pacientes correspondem ao código do laboratório. SSR_síndrome de 

Silver-Russell; SBW_síndrome de Beckwith-Wiedemann; HHI_Hemihiperplasia isolada. 
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Figura 22. Exemplo de DESM-RT para a ICR2. Exemplos de um padrão de metilação 
normal (47%) (A), hipometilação (1%) (B), e hipermetilação (73%) (C) na ICR2. ΔRn – 
magnitude do sinal gerado por uma condição específica de PCR; t- threshold, nível de 
fluorescência arbitrário; ND – amostra não digerida; HpaII e MspI – amostra digerida com as 
respectivas enzimas. A porcentagem de metilação foi calculada pela fórmula 1/2(ct HpaII – ct nd). 
(Ct) cycle threshold, corresponde ao número do ciclo no qual o nível de fluorescência 
emitido pela amostra amplificada atingiu o nível arbitrário (t). 
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4.5. DESM-QFPCR 

Para o ensaio de DESM-QFPCR foram selecionados oito pacientes com o 

perfil de metilação conhecido, estabelecido previamente por MS-MLPA. Para a 

ICR2, os valores observados foram fortemente correlacionados (ρ =0,95) (Tabela 

21). Para a ICR1 não houve correlação significativa entre as técnicas (ρ =0,50) 

(Tabela 22). A figura 23 exemplifica os perfis observados para metilação normal, 

hipometilação e hipermetilção na ICR2 pela técnica de DESM-QFPCR. 

Tabela 21. Correlação entre as técnicas de MS-MLPA e DESM-QFPCR para a ICR2. Os 

valores estão em porcentagem de metilação observada (ρ =0,95). 

 

Tabela 22. Correlação entre as técnicas de MS-MLPA e DESM-QFPCR para a ICR1. Os 

valores estão em porcentagem de metilação observada (ρ =0,95). 
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Figura 23. Exemplo do ensaio DESM-QFPCR na ICR2. Eletroferograma do perfil de 

metilação observado para a ICR2 de indivíduos com metilação normal (A), hipermetilação 

(B) e hipometilação (C). Nas caixas de texto estão as áreas dos picos em unidades relativas de 

fluorescência, a linha superior indica o tamanho do amplicon em pares de nucleotídeos. 
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4.6. SNapShot 

 

Indivíduos com o padrão de metilação e genótipos de microssatélites no 

cromossomo 11 conhecidos, foram selecionados para genotipagem quantitativa de 

SNPs por eletroforese capilar. Antes da purificação, os produtos de amplificação dos 

genes alvo foram conferidos por eletroforese em gel de agarose (Figura 24). 

 Indivíduos com DUP paterna em 11p15.5 (HHI 211, SBW 80, SBW 175, SBW 

213), duplicação paterna (SBW 228) ou duplicação materna (SSR 1314) 

apresentaram uma desproporção quantitativa entre  os SNPs informativos. O SNP 

mais informativo foi o KCNQ1OT1a com 6/11 indivíduos heterozigotos. O menos 

informativo foi o H19 3/12. Dez dos 12 indivíduos foram informativos para pelo 

menos um marcador (Tabela 23). A figura 25 mostra o genótipo de três indivíduos 

para o SNP rs680 no gene IGF2. A figura 26 exemplifica os diferentes genótipos 

observados nos genes H19 e KCNQ1OT1.  

 

 

Figura 24. Amplicons alvo para o minissequenciamento. Eletroforese em gel de agarose 2% 

corado com brometo de etídeo dos produtos de amplificação do indivíduo SBW 80. Na 

primeira coluna, 100 bp DNA Ladder. 
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Tabela 23. Genótipos dos pacientes selecionados para o minissequenciamento. 

 

 

 

Figura 25. Minissequenciamento dos SNPs rs2839704 (H19) e rs760419 (KCNQ1OT1). 

Painel superior: três indivíduos com diferentes genótipos (C/C), (T/T) e (C/T) no gene H19. 

O indivíduo com genótipo (C/T) possui uma duplicação paterna em 11p15.5. Painel inferior: 

exemplo de indivíduos com diferentes genótipos (A/A), (G/G) e (G/A) observados para o 

gene KCNQ1OT1. A quantificação alélica é representada no eixo y em unidades relativas de 

fluorescência.  
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Figura 26. Minissequenciamento do SNP rs680 no gene IGF2. Indivíduos heterozigotos G 

(azul)/A (verde). Painel superior: indivíduo com herança biparental; painéis central e inferior: 

indivíduos com dissomia uniparental paterna (DUPpat). Note a desproporção alélica nos 

indivíduos com DUPpat. A quantificação alélica é representada no eixo y em unidades 

relativas de fluorescência.  
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V. DISCUSSÃO 

 

As alterações epigenéticas do imprinting genômico na região 11p15.5 em 

doenças humanas muitas vezes envolvem e/ou são secundárias a alterações 

genéticas, como a DUP e mutações em ICRs. Mutações em fatores que atuam em 

cis ou trans na manutenção do imprinting alteram o padrão normal de marcação 

(Sparago et al., 2004; Prawitt et al., 2005; Demars et al., 2010; Crescenzo et al., 

2011; Poole et al., 2011). A dissomia uniparental paterna (DUPpat) é um fator 

importante de alteração do imprinting genômico na síndrome de Beckwith-

Wiedemann (SBW), responsável por cerca de 20% dos casos (Weksberg et al., 

2010) e também está presente em aproximadamente 14% (11-16% de acordo com 

diferentes autores) das HHI (Martin et al., 2005; Shuman et al., 2006). DUPmat do 

cromossomo 11 na síndrome de Silver-Russell (SSR) é um evento raro (Bullman et 

al., 2008), já a DUPmat do cromossomo 7 é responsável por aproximadamente 5-

10% dos casos de SSR (Eggermann, 2010). A maioria das detecções de DUPpat do 

cromossomo 11 e DUPmat do cromossomo 7 é realizada por meio da análise de 

marcadores microssatélites.  

Neste trabalho foi desenvolvida uma nova técnica para estudo de metilação 

do DNA de ICRs e testados marcadores microssatélites inéditos na região 11p15, 

para pesquisa de DUP e de alteração estrutural deste cromossomo. O estudo 

avaliou pacientes com SBW, SSR e HHI, que são protótipos de doenças que 

envolvem alterações do impriniting genômico. Os resultados foram comparados com 

metodologias mais tradicionais de avaliação desses casos, como DESM-RT e MS-

MLPA. Esta última técnica também permitiu a detecção de mutação no gene 

CDKN1C. 

 

5.1.  Novos marcadores microssatélites para os cromossomos 11 e 7 

 

 Os microssatélites utilizados para detecção de DUP são em sua grande 

maioria do tipo dinucleotídeos. Este tipo de marcador possui, como característica 

intrínseca, um perfil eletroforético de difícil interpretação devido à formação de 

produtos stutter (Shinde et al.,2003). A taxa de formação do stutter é inversamente 

proporcional ao tamanho da unidade de repetição (Fan e Chu, 2007). Outra 
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característica indesejável é a amplificação preferencial do alelo menor em indivíduos 

heterozigotos. 

 Os motivos que influenciam na escolha dos microssatélites para detecção de 

DUPpat para o cromossomo 11 têm sido, principalmente, a posição física do 

marcador em relação à região de interesse. Os principais marcadores utilizados 

estão presentes na região 11p15.5. Até o momento, nenhuma publicação discute em 

profundidade quais seriam os melhores marcadores para detecção de DUPpat. A 

informatividade do marcador é sinônimo de sua taxa de heterozigose. Mesmo nos 

casos em que os pais compartilham genótipos semelhantes, a origem do alelo 

alterado pode ser determinada pelos dados clínicos do paciente. Na literatura, 

também não há dados sobre taxas de heterozigose para microssatélites no 

cromossomo 11. 

Com uma abordagem in silico, utilizando ferramentas de bioinformática, no 

presente estudo foram detectados 1556 marcadores do tipo tetranucleotídeos ou 

pentanucleotídeos no cromossomo 11 e outros 2060 no cromossomo 7, que não 

apresentam as características indesejáveis dos dinucleotídeos. Os parâmetros de 

busca foram semelhantes aos previamente utilizados para caracterização de novos 

microssatélites no cromossomo X (Machado e Medina-Acosta, 2009; Machado et al., 

2009).  

Entre os genes controlados pelas ICRs 1 e 2, apenas três marcadores têm 

sido frequentemente utilizados na literatura, um tetranucleotídeo (TH) e dois 

dinucleotídeos (D11S1318 e D11S4088). Na mesma região, cinco marcadores foram 

caracterizados, quatro tetranucleotídeos e um pentanucleotídeos. Quatro deles 

presentes no gene imprinted KCNQ1, um deles com sobreposição ao gene 

KCNQ1OT1. Estes marcadores estão em uma região rica em hot-spots de 

recombinação devido ao envolvimento de sequências específicas do DNA e fatores 

epigenéticos nesta região (Sandovici et al., 2006). 

Dos indivíduos testados com quatro marcadores entre os genes regulados 

pelas ICRs 1 e 2 a informatividade combinada, que significa pelo menos um 

marcador heterozigoto, foi de 97%. Para três dos quatro marcadores desenvolvidos 

no gene KCNQ1, a informatividade combinada foi de 90%. Os 11 marcadores do 

cromossomo 11 com informatividade avaliada apresentaram taxa de heterozigose 

média de 69% (34-91%). Se o quinto marcador desenvolvido na mesma região 
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mantiver esta média, a taxa de informatividade do ensaio poderá chegar a 99%, e a 

96% no gene KCNQ1. 

Os oligonucleotídeos foram sintetizados com diferentes fluorocromos para 

permitir a QF-PCR e eletroforese simultânea de múltiplos marcadores. A marcação 

diferencial permite que amplicons do mesmo tamanho sejam discriminados pelos 

fluorocromos. Neste trabalho, as PCRs foram realizadas individualmente e a 

eletroforese, com até quatro marcadores por corrida. Foram feitas tentativas de PCR 

multiplex, mas os resultados não ficaram como o esperado. O sistema multiplex 

permitiria uma grande redução no consumo de reagentes e no custo do ensaio. Na 

eletroforese capilar há uma relação que deve ser mantida entre a quantidade de 

produto da PCR e de formamida, dificultando inserir mais do que quatro produtos em 

uma mesma corrida. Colocando-se quatro produtos da PCR na mesma corrida, a 

quantidade de polímero gasto é 25% do que seria utilizado para a corrida de cada 

marcador separadamente, aumentando também a vida útil do capilar do sistema de 

eletroforese. Como perspectiva de continuação deste trabalho, seria interessante a 

montagem futura de um sistema multiplex, visando genotipar até sete marcadores 

no mesmo tubo, como ocorre para outros modelos (Machado et al., 2009). 

Na síntese de DNA in vitro, a DNA polimerase pode catalisar a adição de um 

único nucleotídeo (predominantemente adenosina) ao terminal 3’ dos produtos da 

PCR (Magnuson et al.,1996). Esta adição resulta em um produto de PCR com um 

nucleotídeo a mais do que a sequência alvo, gerando um perfil na eletroforese 

denominado “+A”. No eletroferograma, eles são observados como picos bipartidos, 

diferindo em um nucleotídeo no tamanho do amplicon original. Uma das maneiras de 

corrigir este efeito é estimular a adição completa do nucleotídeo extra, aumentando 

o tempo de extensão final da PCR para uma hora a 60 minutos. 

Mesmo com a adição desta etapa, observamos para muitos marcadores picos 

bipartidos com +A incompletos. Lembrando que os sttuters não devem ser 

confundidos com o +A. Curiosamente, o tipo de polímero influencia no perfil 

eletroforético. Comparamos o mesmo produto da PCR de vários marcadores, em 

corridas com dois polímeros diferentes (POP7 e POP4 da Applied Biosystems). 

Perfis +A foram observados com o polímero POP7, enquanto picos únicos foram 

observados com o POP 4 (dados não mostrados).  

A amplificação preferencial do alelo menor em indivíduos heterozigotos, com 

diferença maior do que seis repetições, foi observada para alguns marcadores, 
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embora tenha ficado nos padrões considerados normais com proporção entre as 

áreas dos picos entre 0,8 e 1,4 (Hultén et al., 2003). Apenas para o marcador 

D11S2835854, alguns indivíduos apresentaram desproporção alélica significativa e 

as condições da PCR para este marcador devem ser modificadas. 

 

5.2.   Alterações genéticas na SBW, HHI e SSR 

 

Na HHI, a única alteração genética observada foi a DUPpat do cromossomo 

11 (DUPpat Cr11) em 13% dos pacientes, semelhante a taxas observadas 

anteriormente (11-16%) (Martin et al., 2005; Shuman et al., 2006). No paciente HHI 

209, a DUPpat para marcadores da região 11p15.5 foi completa, com níveis de 

alelos maternos não detectáveis. Para excluir um possível erro de troca de 

amostras, o trio (pai, mãe e paciente) foi genotipado com outros marcadores 

autossômicos, indicando inclusão da maternidade. Para a região 11q o paciente 

apresentou DUP. 

Em pacientes com SSR, a única alteração genética observada foi a 

duplicação materna encontrada na família previamente descrita por Bonaldi e 

colaboradores (2011). Esses autores mapearam a extensão da duplicação com 

ensaio de microarranjo de DNA, e observaram um segmento duplicado de 

aproximadamente 1,61 Mb que se estendeu para a região 11p15.4. Os 

microssatélites dentro desta região também indicaram duplicação, enquanto os de 

fora indicaram padrão normal. O ensaio de MS-MLPA foi realizado como descrito 

anteriormente (Bonaldi et al., 2011), sendo observada a duplicação restrita à ICR2 

com as sondas do kit comercial. Apenas mais um caso de microduplicação restrita à 

ICR2 foi descrito, mas com uma duplicação de aproximadamente 1Mb (Schonherr et 

al., 2007). Uma microduplicação restrita à ICR1 herdada maternalmente de 

aproximadamente 570kb foi recentemente descrita em uma paciente com SSR 

(Demars et al., 2011).  

Entre os pacientes com SSR que tiveram os pais disponíveis para verificação 

de DUPmat para o cromossomo 7 (DUPmat Cr7), nenhum apresentou alteração. 

Provavelmente, com um maior número de pais disponíveis a DUPmat Cr7 seria 

observada, visto que esta alteração está presente, segundo a literatura, em 

aproximadamente em 10% dos casos (Eggermann et al., 2010). No entanto, houve 
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dificuldade no recrutamento dos pais, pois várias crianças deste grupo eram trazidas 

aos atendimentos médicos pelos avós ou tios. Em aproximadamente metade dos 

casos de DUPmat Cr7 na literatura, o perfil genético encontrado foi de isodissomia 

sugerindo um mecanismo de formação pós-zigótico de erro na segregação mitótica, 

e na outra metade, heterodissomia completa ou parcial indicando resgate da 

dissomia a partir de embrião trissômico (Mergenthaler et al., 2000).  

Na maioria dos casos, a DUPmat Cr7 é completa, mas pode também se 

apresentar na forma de mosaico (Fuke-Sato et al., 2012). Mesmo com a ausência da 

maioria dos pais, os pacientes com SSR foram investigados para esse tipo de 

alteração. Foi considerada a presença de mosaicismo quando os picos nos 

indivíduos heterozigotos apresentavam uma razão desigual significativa maior do 

que 3:1. Em todos os pacientes, os alelos dos marcadores informativos no 

cromossomo 7 apresentaram proporções aproximadas de 1:1. Em 2009, Giardiana e 

colaboradores desenvolveram e validaram pela primeira vez um método efetivo 

baseado em eletroforese capilar para detecção de  DUPmat Cr7 com dois sistemas 

multiplex, cada um com quatro microssatélites (Giardina et al., 2007). Em um 

eletroferograma mostrado no artigo, os alelos de um indivíduo normal apresentaram 

razões entre áreas dos picos acima de 1,6:1, para dois marcadores. No entanto, 

estes marcadores eram inadequados para detecção de mosaicismo. Todos os 

marcadores dos dois sistemas multiplex eram dinucleotídeos e a heterozigose 

observada variou de (0,71-0,86). Para os novos marcadores do cromossomo 7, do 

presente estudo, foi observada uma taxa de heterozigose inferior (0,66-0,81), porém, 

todos os marcadores apresentaram alelos com proporções próximas de 1:1 nos 

indivíduos heterozigotos. Apesar de rara, a DUPmar Cr11 em mosaico também é 

uma das causas da SSR (Bullman et al., 2008). Portanto, com o mesmo raciocínio 

para detecção de DUPmat Cr7 em mosaico, os pacientes foram genotipados com 

marcadores do cromossomo 11. Em nenhum dos pacientes foi observado perfil 

sugestivo de mosaicismo, com razões entre os picos próximas de 1:1. 

Nos pacientes com SBW, foram encontradas diferentes alterações genéticas. 

Em um caso (SBW 228) foi observada uma duplicação paterna entre os marcadores 

D11S1790947 e D11S3146034, que abrange as ICRs 1 e 2. O ensaio MS-MLPA 

mostrou duplicação para todas as sondas presentes nos genes controlados pelas 

ICRs 1 e 2. Os pais do paciente não apresentaram nenhuma alteração detectável 

com os marcadores do cromossomo 11. As amostras deste paciente foram utilizadas 
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como controles em diferentes ensaios de MS-MLPA. A duplicação possuia pelo 

menos 1,35 Mb abrangendo 30 genes. O perfil alélico observado descartou uma 

duplicação em cis, pois o paciente possuia ambos os alelos paternos. Este perfil 

alélico é compatível com segregação de uma translocação críptica balanceada de 

origem paterna ou de uma duplicação de novo resultante de uma recombinação 

desigual na meiose I paterna (Russo et al. 2006). Bliek e colaboradores (2009) 

encontraram uma família segregando uma translocação envolvendo os cromossomo 

4 e 11 [t(4;11)(q35;p15.5)] abrangendo ambas as ICRs. Trata-se de um evento raro, 

pois translocações e duplicações correspondem a menos de 2% dos casos de SBW 

(Weksberg et al. 2010). Neste caso, a avaliação por meio de análise citogenética 

convencional evidenciou cariótipo normal, mas a utilização de outras metodologia 

(por exemplo, alta resolução e Hibridação in situ fluorescente) poderia auxiliar a 

elucidar o caso Análise de outros marcadores em 12 autossomos mostrou dissomia 

biparental normal.  

Mutações no gene CDKN1C são responsáveis por aproximadamente 10% 

dos casos de SBW (Weksberg et al., 2010). O gene codifica um inibidor de quinase 

dependente de ciclina e atua como um regulador negativo do ciclo celular. Por meio 

do ensaio MS-MLPA, foi observada uma grande deleção ainda não descrita na 

paciente SBW 744. Recentemente, Romanelli e colaboradores (2010) publicaram 

uma revisão sobre as mutações descritas no gene CDKN1C. Esses autores 

descreveram sete novas mutações, aumentando para 25 o número de mutações 

conhecidas. A nova deleção observada possui pelo menos 1700 pares de 

nucleotídeos abrangendo os éxons 1 e 3 do gene. Os genitores da paciente foram 

investigados. O seu pai não apresentou alteração estrutural detectável, enquanto a 

sua mãe apresentou a mesma deleção. Neste caso, o aconselhamento genético 

com a comunicação de risco de recorrência faz-se necessário. Esta mutação pode 

não sido detectada anteriormente na literatura, devido ao estado de hemizigose para 

esta região. A detecção de novas mutações pode ser realizada por meio de 

sequenciamento com primers cobrindo a região exônica (Lam et al. 1999; Romanelli 

et al., 2010). Outra possibilidade é que se trata de uma mutação muito rara, visto 

que ela não foi detectada em trabalhos anteriores por meio de ensaios de 

PCR/heteroduplex (Li et al., 2000), ou polimorfismo conformacional de fita simples 

(ou SSCP, do inglês, Single-strand conformation polymorphism) (Okamoto et al., 

1998). 
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Nos pacientes com SBW, a DUPpat Cr11 foi responsável por 19% dos casos. 

A demonstração que a DUPpat está envolvida na SBW foi feita em 1991 (Heny et 

al., 1991). Estudos mostram que a frequência de DUPpat em casos esporádicos de 

SBW é de aproximadamente 20% (Catchpoole et al., 1997; Bliek et al., 2001; 

Wersberg et al., 2010). Enquanto a frequência da DUPpat Cr11 é bem estabelecida, 

a extensão da alteração no cromossomo 11 não tem sido analisada em detalhe 

(Cooper et al., 2007; Romanelli et al., 2011). Cooper e colaboradores (2007) 

analisaram 52 crianças com SBW utilizando um painel de marcadores 

microssatélites para o cromossomo 11. Em todos os casos foi demostrada 

isodissomia paterna em mosaico sugerindo um erro mitótico. Em 92% dos casos, a 

DUPpat foi restrita a 11p, com recombinação em todo o braço curto, sem evidência 

de uma região mais propensa à recombinação. Entre os seis pacientes com DUPpat 

que foram encontrados neste trabalho, nenhum apresentou DUPpat se estendendo 

para o braço longo do cromossomo e, em todos os casos, a DUPpat da região 

compreendendo as ICRs 1 e 2 estava presente. A porcentagem de células 

androgenéticas variou de aproximadamente 35 a 70% e não houve relação destes 

valores com a extensão da DUP. Recentemente, mais nove pacientes foram 

investigados para determinar a extensão da DUPpat (Romanelli et al., 2011), e todos 

apresentaram alteração restrita ao braço curto cromossômico, sem nenhum ponto 

principal de recombinação evidente. No mesmo trabalho (Romanelli et al., 2011), foi  

mostrada a porcentagem de células com DUPpat calculada por seis diferentes 

marcadores microssatélites. Curiosamente, houve uma grande discrepância na 

porcentagem de DUPpat para diferentes marcadores em um mesmo paciente. Por 

exemplo, um paciente apresentou para três diferentes marcadores porcentagens de 

81,7%, 31,3% e 9,1% no segmento cromossômico androgenético. Os autores não 

discutiram este fato. Para que este perfil seja verdadeiro, diferentes erros mitóticos 

gerando mais de duas linhagens celulares deveriam ter ocorrido. Uma das causas 

prováveis da discrepância é que dos seis marcadores utilizados, cinco são 

dinucleotídeos. Nos casos do trabalho atual em que foi observada DUPpat, todos os 

marcadores no mesmo indivíduo não apresentaram discrepâncias na porcentagem 

de células com segmentos cromossômicos androgenéticos. 
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5.3.  Alterações (epi) genéticas no caso de displasia mesenquimal 

placentária 

A displasia mesenquimal placentária (DMP) é uma condição rara 

caracterizada por uma placenta aumentada de tamanho, com múltiplos cistos. O 

exame macroscópico mostra vesículas tipo uva que mimetiza uma gravidez molar. 

Os achados microscópicos mostram vilosidades edematosas grandes, com 

formação de cisternas intercaladas com vilosidades normais (Ang et al., 2009). 

Apenas em 2006, o mosaicismo androgenético/biparental foi reconhecido como um 

dos agentes etiológicos da DMP (Kaiser-Rogers et al. 2006).  

Um paciente com DMP foi incluído no estudo, pois em um terço dos casos 

com essa alteração, a criança apresenta a SBW (H'Mida et al. 2008). O diagnóstico 

pré-natal, devido às alterações placentárias, evindenciou cariótipo 46,XX/46,XY, 

confirmado no pós-natal, por análise citogenética do sangue periférico. A criança, do 

sexo masculino, apresentava fenótipo normal, mas, como esta constituição 

cromossômica pode ser compatível com defeito do desenvolvimento sexual 

ovotesticular, foi realizada a biópsia gonadal que revelou a presença de testículos 

normais para a idade bilateralmente. O paciente também foi submetido ao 

seguimento preconizado para a SBW, com pesquisa ultrassonográfica de abdômen 

seriada, tendo sido identificadas lesões sugestivas de hamartoma mesenquimal 

hepático, estas lesões podem estar associadas à DMP (Reed et al., 2008). O núcleo 

familiar (pai, mãe e filho) foi genotipado com seis marcadores microssatélites 

específicos para o cromossomo X, sendo a cópia extra do cromossomo X 

identificada como de origem paterna. Quatro marcadores para o cromossomo Y 

indicaram a presença deste cromossomo. Outros 29 microssatélites distribuídos em 

13 autossomos demonstraram a presença de diferentes complementos haploides 

paternos. A porcentagem de células androgenéticas foi calculada, de acordo com as 

áreas dos picos excedentes dos alelos paternos, e foi estimada entre 25-30%. 

Teoricamente, a presença de dois diferentes genomas paternos pode derivar 

de um espermatozóide diploide, resultante de um erro de divisão na meiose I ou II, 

em vez de dois espermatozóides distintos. A distinção entre estes tipos de erros 

pode ser feita por análise de marcadores pericentroméricos (McFadden et al., 2002; 

Robinson et al., 2007), pois as regiões pericentromérica possuem baixas taxas de 

recombinação (Matise et al., 2007). Se os dois genomas paternos forem derivados 
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de um espermatozóide diploide que foi submetido a um erro na meiose I, é esperado 

que ambos os alelos sejam transmitidos em todos os marcadores pericentroméricos 

heterozigotos no pai. Em um erro na meiose II, o mesmo alelo paterno é esperado 

para os marcadores pericentroméricos. Se dois espermatozóides distinos estão 

envolvidos, a transmissão de alelos paternos pericentroméricos deve ser aleatória. 

No caso do paciente com DMP, a possibilidade de um erro na meiose II foi 

descartada, pois ele possuia cromossomos X e Y paternos. Um erro na meiose II 

formaria apenas gametas XX ou YY. O mesmo alelo paterno foi transmitido para 

marcadores pericentroméricos informativos nos cromossomo 13 (D13S742), 18 

(D18S1002) e 19 (D19S433) descartando também a possibilidade de um erro na 

meiose I. Portanto, os achados indicaram o envolvimento de dois espermatozóides 

distintos.  

O mecanismo mais provável de formação neste caso foi a fertilização de um 

oócito por dois espermatozóides, seguido por uma divisão em uma célula filha 

diploide com um genoma biparental e uma célula filha com um genoma haploide 

paterno e, posteriormente, reduplicação mitótica do genoma haploide paterno 

(Kotzot 2008). É possível também que tenha ocorrido um evento de diplodização de 

triploide (Golubovsky, 2003). Um mecanismo que tem sido proposto é a fertilização 

de dois diferentes oócitos (um normal, fertilizado por um espermatozóide contendo 

um cromossomo Y e um oócito vazio fertilizado por um espermatozóide contendo um 

cromossomo X, com duplicação do conjunto haplóide) e a fusão de dois zigotos em 

uma mórula quimérica (Morales et al., 2009), mas este modelo é improvável pois não 

há evidência convincente da existência de oócitos anucleados (Golubovsky, 2003; 

Rosembusch, 2009). 

Os exemplos na literatura de mosaicismo androgenético/biparental são raros 

e geralmente publicados como relatos de caso (Giurgea et al. 2006; Robinson et al. 

2007; Reed et al., 2008; Wilson et al. 2008; Morales et al. 2009; Romanelli et al., 

2011; Yamazawa et al., 2011). Na maioria dos casos, o cariótipo observado é 46,XX 

ou 46,XY com diferentes manifestações clínicas. O cariótipo 46,XX/46,XY tem sido 

observado exclusivamente na placenta (Surti et al., 2005; Morales et al., 2009). 

Em 2008, Reed e colaboradores relataram pela primeira vez a presença de 

mosaicismo androgenético/biparental em uma amostra de hamartoma mesenquimal 

hepático de uma menina fenotipicamente normal, que também apresentou DMP. As 

células androgenéticas/biparentais estavam presentes apenas no fígado e na 
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placenta. Em amostras de sangue e do cordão umbilical, não foram detectadas 

células androgenéticas. Recentemente, um estudo mostrou que pacientes com 

hamartoma mesenquimal hepático aparentemente esporádico, podem possuir um 

mosaicismo androgenético/biparental oculto (Li et al., 2011). Romanelli e 

colaboradores (2011) relataram uma mulher com SBW com uma alta proporção de 

células androgenéticas (85%). Esta paciente desenvolveu dois tipos de tumores, um 

tumor de Wilms aos quatro anos de idade, e um adenoma ectópico adrenocortical 

aos 20 anos. Não há relato de fenótipo normal, associado com a constituição 

genética observada no paciente com DMP em nosso trabalho. É provável que a 

extensão global das alterações (epi) genéticas não excedeu o nível de limiar para a 

ocorrência de alterações no imprinting ou distúrbios recessivos mendelianos, 

necessários para o desenvolvimento de fenótipo da SBW ou de outra alteração 

causada pela DUPpat em outros cromossomos. O paciente apresentou metilação 

nas ICRs 1 e 2 nos limites da normalidade do imprinting nestas regiões. Na ICR1, o 

perfil de metilação observado foi de 62% e na ICR2, de 36%. 

Recentemente, foi relatado um caso de uma paciente com fenótipo 

semelhante ao da SSR, com um cariótipo em mosaico da síndrome de Turner 

(45,X/46,XX). Os resultados de estudos moleculares com marcadores 

microssatélites para todo o genoma revelaram que a linhagem 46,XX foi 

acompanhada por isodissomia uniparental materna para todos os cromossomos, 

enquanto que a linhagem 45,X foi herdada biparentalmente com o cromossoma X de 

origem materna. A frequência de células 46,XX em leucócitos foi de 84% 

(Yamazawa et al., 2010).  

 

5.4.  Alterações epigenéticas na SSR, SBW e HHI  

 

Na família com duplicação na região da ICR2 (pacientes SSR 1312, SSR 

1312 irmão e SSR1312 irmã), foi encontrada hipermetilação desta região como 

previamente descrito (Bonaldi et al. 2011). Nos demais pacientes com SSR, a 

alteração epigenética encontrada foi a hipometilação na ICR1 em 25% dos casos. A 

frequência deste tipo de epimutação na SSR ocorre, em média, em 44% dos casos 

(Eggerman, 2010), mas possui grande variação entre diferentes estudos (15-64%) 

(Netchine et al., 2007; Binder et al., 2008; Bartholdi et al., 2009; Bruce et al., 2009; 
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Eggerman et al., 2009; Hattori et al., 2009; Peñaherrera et al., 2010). O diagnóstico 

na maioria dos trabalhos é baseado apenas em DNA proveniente de amostras de 

sangue e não detecta mosaicismo que pode afetar outros tipos de tecidos. A grande 

diferença pode ser explicada, pelo menos em parte, pelos métodos distintos 

utilizados com diferentes sensibilidades, mas a principal razão provavelmente é a 

divergência dos critérios clínicos utilizados (Eggermann, 2010).  

Alguns pacientes com SSR apresentam alteração de metilação em outros loci 

fora da ICR1 e ICR2 (Azzi et al., 2009; Turner et al., 2010), ou em ambas as ICRs 

(Beggerman et al., 2010). Turner e colaboradores (2010) encontraram 

hipermetilação no gene que codifica o receptor do fator de crescimento semelhante 

à insulina (IGF2R, do inglês, insulin-like growth fator 2 receptor) em sete dos 79  

pacientes com suspeita de SSR, e destacaram o potencial envolvimento deste gene 

na SSR. Foi observada forte associação entre os níveis de metilação na ICR1 com a 

severidade fenotípica (Bruce et al., 2009). Características clássicas da SSR foram 

encontradas em pacientes com hipometilação na ICR1 e sintomas moderados, em 

pacientes com DUPmat para o cromossomo 7 (Bruce et al., 2009; Wakeling et al., 

2010).  

Uma possível participação do cromossomo X na etiologia da SSR tem sido 

proposta (Sharp et al., 2001; Beever et al., 2003). O marcador utilizado para 

determinação dos padrões de inativação do cromossomo X em ambos os estudos foi 

publicado há 20 anos (Allen et al., 1992) e continua sendo um dos artigos mais 

citados na área de inativação do cromossomo X, com mais de 1100 citações no 

banco de dados do ISI Web of Knowledge (acesso em 7 de junho de 2011). Este 

marcador é um microssatélite do tipo trinucleotídeo no éxon 1 do gene que codifica o 

receptor de andrógenos (AR, do inglês, Androgen Receptor),e está próximo a sítios 

diferencialmente metilados entre os cromossomos X ativo e inativo. Com o uso de 

enzimas sensíveis a metilação, é possível verificar a aleatoriedade da inativação do 

cromossomo X, comparando-se as áreas dos picos gerados por eletroforese capilar 

nas mulheres heterozigotas, antes e após a digestão do DNA genômico. A 

heterozigose para este marcador é de aproximadamente 85%, portanto, para 15% 

das mulheres este marcador não é informativo. Este marcador também apresenta 

altas taxas de produtos stutter e a expansão do polimorfismo causa a doença de 

Kennedy (Monks et al., 2008), caracterizada por degeneração de neurônios motores 

espinhais e bulbares. Durante o desenvolvimento do presente estudo, foi descoberto 
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um novo marcador para estudos da inativação do cromossomo X com a mesma 

informatividade do marcador no gene AR, mas sem as características indesejáveis 

deste marcador. Este trabalho foi iniciado no Brasil e finalizado no Leiden University 

Medical Center, em Leiden-Holanda, com bolsa sanduiche concedida pelo Programa 

CAPES-NUFFIC (Projeto: Estudo Colaborativo Brasil-Holanda de Compensação de 

Dose em Animais e Humanos) entre abril e agosto de 2011. O artigo submetido está 

nos anexos. O novo marcador será importante para estudos futuros de associação 

entre a inativação do cromossomo X e a SSR, assim como poderá ser utilizado 

como um marcador epigenético de uma grande variedade de doenças humanas, 

como o câncer e doenças recessivas e dominantes ligadas ao cromossomo X.  

Nos pacientes com HHI, as alteração epigenéticas encontradas foram a 

hipermetilação da ICR1 concomitante com a hipometilação da ICR2 nos dois 

pacientes que apresentaram DUPpat do cromossomo 11 (13% dos casos). Os níveis 

de metilação foram influenciados pela quantidade de células com mosaicismo 

androgenético. Nenhuma outra alteração epigenética foi observada nos demais 

pacientes. Um estudo realizado com 51 pacientes com HHI, mostrou em 16% dos 

casos a presença de DUPpat Cr11 e em 6%, hipometilação da ICR2 (Shuman et al. 

2006). Metade dos pacientes com DUPpat Cr11 desenvolveu algum tipo de tumor, e 

entre esses pacientes sem alteração molecular detectada, 15% foram afetados por 

neoplasia. Os tumores mais frequentes foram tumor de Wilms e hepatoblastoma. 

Bliek e colaboradores (2008) observaram que 10% dos pacientes com HHI 

desenvolveram tumores na infância, sendo que na metade dos casos foi observada 

DUPpat Cr11 É interessante notar, que a maior alteração no perfil de metilação nas 

ICRs 1 e 2 encontrada no nosso trabalho foi em um paciente com HHI. Os altos 

índices de DUPpat Cr11 alteraram significativamente o perfil de metilação nas ICRs 

1 (93%) e 2 (5%). O paciente, com 14 anos e alta estaura, foi consultado 

recentemente e até o momento, com a idade de 14 anos não desenvolveu nenhum 

tipo de tumor. Pelo contrário, apresentou melhora na assimetria corporal. Nem 

sempre a alteração epigenética causa uma alteração fenotípica aparente. Alterações 

(epi) genéticas foram observadas em DNA de linfócitos de pacientes com tumor de 

Wilms esporádico, sem características de doenças relacionadas ao crescimento, em 

3% dos casos (Scott et al., 2008). Em quase metade desses pacientes a alteração 

encontrada foi a DUPpat Cr11 e na outra metade foi observada hipermetilação na 

ICR1. 
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A alteração epigenética mais frequente na SBW foi a hipometilação na ICR2 

em 42% dos casos. A hipermetilação na ICR1 e hipometilação na ICR2 conjunta 

devido à DUPpat Cr11 foi observada em 19% dos pacientes. Hipermetilação isolada 

na ICR1 foi detectada em 6% dos casos. Estes achados estão de acordo com as 

alterações encontradas em diferentes estudos revisados por Wersberg e 

colaboradores (2010) e Gicquel e colaboradores (2012). As alterações (epi) 

genéticas encontradas em nosso estudo assemelham-se mais às alterações 

encontradas em pacientes da América do Norte e Europa, do que às encontradas 

em pacientes japoneses (Sasaki et al., 2007). 

Para a análise de uma sonda na ICR2 do ensaio de MS-MLPA, o paciente 

com a duplicação paterna apresentou hipermetilação. Na replicata biológica, a 

mesma sonda apresentou hipermetilação novamente. As outras três sondas 

adjacentes apresentaram hipometilação. Se todas as sondas em conjunto forem 

avaliadas, o perfil de metilação é considerado normal (42%), se a sonda indicando 

hipermetilação for retirada, o perfil é de hipometilação (33%). Utilizando diferentes 

pontos CpG com o ensaio de DESM-RT, o perfil de metilação para este paciente foi 

normal (49%). Pode ser que exista algum mecanismo de compensação da metilação 

na ICR2 neste caso de duplicação paterna e que o fenótipo observado pode ser 

devido apenas à hipermetilação na ICR1. Uma forma de testar essas hipóteses seria 

observando a expressão de genes controlados pela ICR2 neste paciente.  

Na SBW, como na HHI, o risco para o desenvolvimento de tumores é maior 

em pacientes com DUPpat Cr11 e hipermetilação na ICR1 (Gaston et al., 2001; 

Weksberg et al., 2001). O tumor de Wilms é o mais frequente em casos de DUPpat 

Cr11 e hipermetilação na ICR1, e não foi observado em casos de hipometilação na 

ICR2, que pode causar o desenvolvimento de diferentes tipos de tumores (Weksberg 

et al., 2001). 

Alguns pacientes foram selecionados para comparação do perfil de metilação 

entre os ensaios de MS-MLPA com o ensaio de DESM-RT descrito anteriormente 

pelo grupo (Gomes et al., 2007). Os resultados foram altamente correlacionados 

entre os ensaios (ρ=0,94). O ensaio de DESM-RT foi realizado com triplicata 

amostral. O ensaio de DESM-RT foi considerado apenas quando os resultados das 

triplicatas foi homogêneo. A distância física entre o CpG da sonda mais próxima do 

MS-MLPA, para os dois CpGs avaliados por DESM-RT na ICR2 é de apenas 60 

nucleotídeos para o primeiro CpG e 84 nucleotídeos para o segundo., 
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respectivamente. É importante que uma amostra com perfil de metilação 

caracterizado por MS-MLPA seja incluída nos ensaios de DESM-RT para esta 

região, uma vez que essa conduta pode ser importante em casos de discrepância 

entre resultados de placas de qPCR. 

 

5.5.  Novo ensaio de DESM-QFPCR 

 

Várias metodologias quantitativas têm sido utilizadas para verificação de 

alterações epigenéticas nas ICRs1 e 2 (Gomes et al., 2007; Schonherr et al., 2007; 

Scott et al., 2008; Alders et al., 2009; Romanelli et al., 2011). Os ensaios são 

baseados na modificação prévia do DNA com bissulfito de sódio (composto químico 

que converte in vitro as citosinas não metiladas presentes na molécula de DNA em 

uracil), ou são digeridos previamente com enzima de restrição sensível à metilação. 

Ao contrário da DESM-RT, em que se mede a metilação na fase exponencial da 

PCR, a MS-MLPA mede a quantidade de metilação na fase final da PCR ou fase 

platô (Kainz, 2000). Estudos com MS-PCR (PCR específica para a metilação, do 

inglês methylation specific PCR) associada à QF-PCR têm sido descritos (Cooper et 

al., 2005; Schonherr et al., 2007), mas o ensaio requer a modificação prévia do DNA 

com bissulfito de sódio. 

No presente trabalho, foi desenvolvido um novo ensaio baseado na DESM 

associada à QF-PCR para quantificação da metilação nas ICRs 1 e 2. Apesar do 

número de indivíduos testados ter sido pequeno (n=8), foram escolhidos indivíduos 

com diferentes padrões de metilação nas ICRs 1 e 2, estabelecidos por MS-MLPA. 

Para a ICR2 o coeficiente de correlação foi muito alto (ρ=0,96) demonstrando que 

este ensaio pode ser utilizado em conjunto com outra forma de quantificação dos 

padrões de imprinting na ICR2, para complementação e validação dos resultados. 

O ensaio de MLPA é laborioso e de custo relativamente alto., Portanto,  este 

novo ensaio pode ser utilizado para confirmar os dados de MLPA como controle das 

replicatas biológicas dos pacientes investigados. Apesar do ensaio comercial de MS-

MLPA possuir mais de 40 sondas, apenas quatro são utilizadas para verificação do 

perfil de metilação na ICR 1, e mais quatro na ICR 2. Cada sonda mede o nível de 

metilação de apenas um ponto CpG, e está limitado a determinar a metilação em 
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pontos GCGC pois este é o sítio da enzima HhaI, a única possível para ser utilizada 

no ensaio.  

No amplicon do novo ensaio desenvolvido para a ICR 2, estão presentes 

diferentes sítios de clivagem para enzimas sensíveis à metilação, comumente 

utilizadas: um sítio para a enzima HpaII, três para a enzima HhaI e dois para a 

enzima BstuI. Portanto, o ensaio pode fornecer informação de cinco sítios CpG 

dentro da ICR2. Preliminarmente neste estudo, foram comparados os dados do 

ensaio MS-MLPA com o nível de metilação no sítio da enzima HpaII. No entanto, 

este novo ensaio possibilita as análises futuras com outras enzimas. 

Para a ICR1, não foi obtida uma correlação entre os resultados do MS-MLPA 

com a DESM-QFPCR. Foram investigados dois GpGs em diferentes sítios da 

enzima HpaII para este amplicon. Pode ser que estes pontos não representem os 

50% de metilação esperado, visto que o nível de metilação de cada CpG dentro da 

mesma ilha CpG pode variar ( Frost et al., 2010). 

 

5.6.  Minissequenciamento de SNPs 

 

Os ensaios para inferir níveis de expressão geralmente são baseados na 

metilação do DNA como uma maneira indireta de inferir a expressão gênica. Tem 

sido demonstrado que os padrões de metilação nem sempre refletem a expressão 

gênica esperada (Frost et al., 2010).  

Os SNPs foram validados como uma ferramenta para quantificar alterações 

como DUP e duplicações. A genotipagem de SNPs foi conduzida em reações 

separadas, mas o ensaio foi desenhado para funcionar em sistema multiplex, a partir 

de primers com diferentes tamanhos de amplicons. No entanto, novas tentativas de 

montagem do sistema multiplex serão necessárias no futuro.  

A informatividade dos SNPs nos genes H19 e IGF2 já eram conhecidas na 

população brasileira em um estudo do grupo (Soares et al., 2010), mas a 

informatividade dos dois SNPs investigados no gene KCNQ1OT1 não era 

conhecida. Apesar do baixo número de indivíduos testados (n=12), os SNPs neste 

gene mostraram alta taxa de heterozigose de 55% e 41%. É importante salientar que 

a informatividade combinada, ou seja, heterozigose para pelo menos um dos dois 

marcadores no gene KCNQ1OT1 foi de 83%. 
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Este ensaio foi idealizado para genotipar cDNA de pacientes com alteração 

de imprinting nas ICRs 1 e 2, levando-se em conta que a  principal alteração 

epigenética observada na BWS é a hipometilação da ICR2, a qual leva à  expressão 

bialélica do KCNQ1OT1. Apesar de ter sido mostrado que essa expressão bialélica 

em sangue de adultos fenotipicamente normais (Frost et al., 2010), a quantificação 

da expressão dos alelos maternos e paternos não tem sido discutida. Com este 

ensaio, acredita-se que será possível diferenciar quantitativamente o escape do 

alelo materno em indivíduos com hipometilação na ICR2, comparado ao grupo 

controle. 

Cerca de 5-10% dos casos de SBW é devido à hipermetilação da ICR1 

(Weksberg et al. 2010), levando a expressão bialélica do gene IGF2. Metade dos 

indivíduos testados com o SNP no gene IGF2 foi informativa. Portanto,  com este 

ensaio será possível quantificar o escape do alelo materno que deveria estar 

silenciado. A hipometilação da ICR1 está presente em aproximadamente 44% dos 

pacientes SSR (Eggerman, 2010). A hipometilação desta região causa expressão 

bialélica do gene imprinted H19. O SNP investigado no gene H19 foi o menos 

informativo, sendo que apenas três indivíduos em 10 apresentaram heterozigose 

para este marcador. O ensaio foi desenvolvido para medir o escape do H19 paterno 

nos casos de hipometilação da ICR1 nos pacientes com SSR. 

Recentemente, alguns estudos baseados em células com diferentes 

proporções de componentes genéticos paternos e maternos mostraram novas 

regiões diferencialmente metiladas no genoma humano associadas à genes 

imprinted (Choufani et al., 2011; Nakabayashi et al., 2011; Yuen et al., 2011). 

Também foi detectada uma nova região diferencialmente metilada na região 

promotora do gene CDKN1C (Yuen et al., 2011). Alteração da metilação desta nova 

região ainda não foi investigada, e pode exercer um papel importante na etiologia da 

SSR, HHI e SBW. Essas novas descobertas mostram a complexidade da etiologia 

das doenças estudadas no presente trabalho e quanto ainda há para ser 

descoberto.O presente estudo abre novas perspectivas de pesquisas, 

principalmente quanto à avaliação da expressão gênica em indivíduos com alteração 

das ICRs 1 e 2; sequenciamento do gene CDKN1C em pacientes que apresentaram 

metilação normal nas ICRs 1 e 2; verificação de microdeleções/duplicações na ICR1 

de pacientes com hipermetilação nesta região. A correlação dos dados moleculares 

com os achados clínicos são muito importantes, não só para a pesquisa da etiologia 
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e do esclarecimento dos mecanismos normais do desenvolvimento, mas também 

para a disponibilização de  aconselhamento genético adequado para cada caso em 

particular e suas famílias. 
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VI.  CONCLUSÕES 

 

 Doze novos marcadores microssatélites para o cromossomo 11 e quatro para 

o cromossomo 7 foram validados para verificação de alterações estruturais e 

dissomia uniparental, em pacientes com SSR, SBW e HHI. 

 

 A dissomia uniparental foi restrita ao braço curto do cromossomo 11 nos 

paciente com SBW e HHI. A dissomia uniparental global não é comum nas 

SBW e HHI. 

 

 Mosaicismo global com células androgenéticas e bibarentais foi encontrado 

em um paciente fenotipicamente normal com cariótipo 46,XX/46,XY, que 

apresentou displasia mesenquimal placentária,.  

 

 Um novo ensaio baseado na QF-PCR foi desenvolvido para determinação do 

perfil de metilação na ICR2.  

 

 O perfil de metilação na ICR2 foi avaliado por três diferentes metodologias 

com valores altamente concordantes.  

 

 O perfil de metilação na ICR1 foi avaliado por duas diferentes metodologias 

com valores altamente concordantes. 

 

 As frequências de alterações (epi) genéticas encontradas foram semelhantes 

às previamente descritas na literatura para as SBW, SSR e HHI. 

 

 Uma deleção não descrita anteriormente no gene CDKN1C foi observada em 

um paciente e sua mãe.  

 

 Os SNPs nos genes marcados (imprinted) IGF2, H19 e KCNQ1OT1 foram 

altamente informativos e poderão ser utilizados futuramente em experimentos 

com cDNA de pacientes com alterações epigenéticas nas ICRs 1 e 2. 
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