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Abstract 

The Martin-Bell Syndrome is a heredity mental retard form 

determined by the loss of FMR 1 gene expression which is associated with the 

tri-nucleotides cytosine-guanine-guanine (CGG) repetition expansion. The 

individuais showing a high degree of this expansion present the silencing of this 

gene expression , with a consequent alteration of the embryo nervous system 

evolution, causing irreparable neurological damage The cytogenetics is a 

classical methodology that contributes for diagnosing the syndrome in cases 

without clarification, thus its sensitivity isolated in many cases is insufficient for 

a positive diagnosis even in front of evident clinicai characteristics. On 

searching for an alternative to fulfill this need to define the found alterations in 

each case, an optimization of a high fidelity PCR to Syndrome diagnosis and 

simultaneously to compare with classical cytogenetics. Peripheral blood 

samples were collected from 102 patients for evaluating 100 to 150 metaphases 

evaluation by classical cytogenetics for each sample and to duplex PCR. The 

results showed by the Kruskal-Wallis test that the PCR with the cytogenetics 

have not presented significant differences (p>0,05). However, when evaluated 

by the Kappa index it was suggested that the two diagnosis criteria should be 

used simultaneously with patient s clinicai characteristics. The PCR showed 

itself quick and with a relatively lower cost , and in this way, applicable in 

helping genetically counseling individuais and their families, as well as sending 

them to a more adequate psycho-pedagogical treatment. 
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Introdução 

A maior dificuldade do diagnostico clinico-laboratorial das doenças 

genéticas está na ausência nítida dos sintomas clínicos, sendo que as doenças 

genéticas vêm sendo alvo de diagnostico tardio devido a essas características. 

Segundo Pereira et aI. (2003), as indicações clínicas mais comuns para 

encaminhamento a uma clínica de genética são pacientes com: retardo mental 

ou retardo de desenvolvimento; malformação única ou múltipla; síndromes 

dismórficas; doenças metabólicas herdadas; distúrbios monogênicos; distúrbios 

cromossômicos; risco de condição genética (dúvidas sobre diagnóstico pré

sintomático); dúvidas sobre os aspectos genéticos de qualquer condição 

médica; casais com história de abortos recorrentes; consangüinidade de um 

casal; consulta sobre teratógeno; consulta pré-concepcional e consulta sobre 

fator de risco (idade materna avançada e outros). Uma das síndromes com 

difícil diagnostico precoce é a síndrome Martin-Bell ou de X frágil(SXF). 

A ausência de marcadores clínicos patognomônicos ao se avaliar os 

pacientes no ambulatório genético limita o potencial dos questionários para 

rastreamento da SXF, pois, esta possui características clínicas bastante 

variadas sendo às vezes de difícil diagnóstico. Muitas crianças apresentam 

uma hiperatividade com déficit de atenção que clinicamente lembram a SXF, 

contudo como as características desta síndrome são bastante heterogêneas, 

há portanto a necessidade de buscar uma alternativa para o rastreamento da 

mesma LACHIEWICZ, DAWSON e SPIRIDIGLlOZZI; 2000. As quantidades de 

casos relatados em escolas e instituições, que apresentam tais características 

tornaram necessárias as investigações de novas metodologias; que 

permitissem contribuir para o diagnóstico mais preciso desta doença, desta 

forma ao confirmar a doença torna-se possível tomar as providências 

necessárias no sentido de melhoria na qualidade de vida destes pacientes. 

Como primeira metodologia a ser estabelecida, temos a padronização 

citogenética. Para iniciar esta padronização há necessidade de preparo técnico, 

durante a manipulação de soluções e assepsia geral do ambiente; adequação 

da técnica de cultivo de linfócitos às condições laboratoriais; colorações através 
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de técnica convencional e de bandamentos por Giensa(G), Centromerico ( C ) e 

da região organizadora de nucléolo (NOR) e treinamento de avaliação em 

métodos citogenéticos, de um técnico de laboratório em cultivo celular e 

profissionais altamente qualificados da área de Genética em avaliação de 

lâminas. 

Assim, tendo sido estabelecida no laboratório uma metodologia 

citogenética que contribui em muito para o esclarecimento de casos sem 

diagnostico, porém a sensibilidade é ainda insuficiente para um diagnóstico 

preciso, mesmo diante de características clínicas evidentes. 

Com o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas, a Biologia 

Molecular tem proporcionado avanços significativos no diagnóstico e 

acompanhamento de varias doenças, principalmente nos casos que 

necessitavam de uma alternativa com solução dos casos de pacientes com 

suspeita clínica sem definição. Portanto, a síndrome de X-Fragil foi beneficiada 

de forma significativa, o que nos levou a busca de mais eficiência 

metodológica. 
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Revisão da literatura 

A Síndrome do X-Frágil (SXF) ou Martin-Bell recebeu esta 

denominação devido a uma anomalia causada por um defeito no exon 1 do 

gene FMR-1 localizado na região q27.3 do cromossomo X (Figura 01). O exon 

1 em sua composição considerada normal, dentro da população em geral, 

apresenta de 5 a 45 repetições CGG que são polimórficas e estáveis. Um 

segundo conjunto de alelos variando de 46 a 60 repetições de CGG, demonstra 

rara instabilidade em alguns pacientes. Os indivíduos que apresentam de 60 a 

200 repetições de CGG são considerados pré-mutados e portanto, portadores 

sãos dessa síndrome, sem desenvolvimento de características clínicas, 

transmitindo seus alelos com expansão do número de repetições à sua prole. A 

herança da mutação total está correlacionada com o número de repetições de 

CGG acima de 200 repetições e é acompanhada pela hipermetilação da região 

promotora com subseqüente silenciamento do gene FMR1, desta forma 

associados ao diagnóstico confirmatório da SXF (FU et aI., 1991; HANDT et aI. , 

2000). 
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FIGURA OI : Diagrama do mapa funcional do cromossomo X humano Fonte: 
www.laboratoriogenoma.it/prestazioni_sottocat acessado em 05 de janeiro de 2007 

Esse defeito pode ser visualizado como uma "lacuna" na região 

distai do braço longo do cromossomo em questão. O termo X-frágil é originado 

do fato de que os cromossomos X das pessoas afetadas, quando cultivados 

em meio deficiente em ácido fólico, às vezes, mostram falhas próximas à 

extremidade do seu braço longo, conhecido como cromossomo X-marcador 

(Figura 2). 
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FIGURA 02: Foto de metáfase de paciente acometido pela SXF (aumento de 
1000X-Leica-DMLS). A seta indica o cromossomo X marcador (preparação e 
fotografia feitas no Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da 
UNOESTE). 

No século XIX, os pesquisadores observaram um excesso de 

homens com retardo mental dentre os internados em instituições para 

indivíduos com dificuldades mentais, em relação ao número de mulheres. 

PENROSE, em 1939, estimou esse excesso como sendo de 25%, que se sabe 

hoje, ao menos em parte, deve-se ao grande número de doenças associadas 

ao retardo mental que são determinadas por genes situados no cromossomo X. 

Em 1943, Martin e Bell descreveram uma família com vários homens 

afetados por retardo mental inespecíficos, cujos heredogramas eram 

fortemente sugestivos de herança ligada ao cromossomo X (MARTIN e BELL; 

1943). 

Anos mais tarde, em 1969, Herbert Lubs publicou o achado de uma 

família com retardo mental ligado ao cromossomo X, na qual observou a 

manifestação de um cromossomo X marcador, com satélites na região distai de 
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seu braço longo, sendo vários indivíduos afetados do sexo masculino e em 

algumas mulheres portadoras (LUBS; 1969). 

No final da década de 70 esta condição foi denominada SXF por 

Grant Sutherland, quando as primeiras publicações científicas apareceram. 

O fenótipo da síndrome de SXF é variável. Em 1971 , um grupo de 

pesquisadores brasileiros e um médico boliviano, descreveram uma genealogia 

associando um retardo mental grave, de herança ligada ao X e à macroorquidia 

(aumento das dimensões da genitália) (ESCALANTE et aI. , 1971). Nessa 

mesma década, surgiram vários outros relatos na literatura de famílias com 

retardo mental ligada ao cromossomo X, em que os indivíduos afetados do 

sexo masculino apresentavam macroorquidia (ESCALANTE et aI., 1971; 

GIRAUD et aI., 1976; HARVEY et aI., 1977 e SUTHERLAND, 1977). 

O retardo mental é uma das principais características da SXF. Os 

homens afetados pela síndrome do cromossomo X frágil apresentam um atraso 

generalizado na aquisição da fala, como substituições e omissões de fonemas, 

muito comuns entre retardados mentais de maneira geral (HOWARD

PEEBLES e STODDARD, 1979). As áreas do cérebro mais comprometidas são 

a intelectiva, relativa ao entendimento, e a cognitiva, associada à 

compreensão; ou seja, o indivíduo apresenta dificuldades de aprendizado 

variando de leve a gravíssimo. Daker et aI. (1981) relataram dois irmãos com 

dificuldades de aprendizagem e Jacobs (1982) encontrou um homem com 

marcador Xq28 de inteligência mediana. Já Fryns e Van Der Berghe (1982) 

apresentaram uma família em que o cromossomo X-frágil foi transmitido por, 

pelo menos, três homens normais. Essas alterações no cromossomo X causam 
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por si só, uma inabilidade, que em homens é suficiente para impossibilitar uma 

vida independente (KINNELL, 1982). 

Estima-se que 35% das mulheres heterozigotas quanto ao gene da 

síndrome do cromossomo X-frágil têm comprometimento mental (SHERMAN 

et aI., 1985). Este comprometimento é, em geral, menos grave do que o dos 

homens afetad6s e elas apresentam retardo mental leve ou inteligência 

limítrofe na maioria das vezes. Navajas (1987) observou em amostra brasileira, 

que dentre 133 heterozigotas irmãs de afetados, 31,4% eram limítrofes e 

17,1 % apresentavam retardo mental. 

O déficit de atenção e hiperatividade, humor instável, ansiedade, 

comportamento semelhante à de um autista são outras peculiaridades típicas 

observadas (BLOMQUIST et aI. , 1985). Os problemas de aprendizado das 

mulheres afetadas , as alterações emocionais e de comportamento como 

ansiedade, irritabilidade, depressão, personalidade esquizóide, timidez, 

estereotipias e agressividade foram observadas nessas pacientes (MINGRONI

NETO, 1995). 

Outra característica clínica evidente está vinculada a diversos 

problemas nas articulações (HOWARD-PEEBLES e STODDARD, 1979). 

Devido à presença de tecido conjuntivo anormal as articulações dos dedos 

apresentam hipermobilidade, gerando instabilidade das mesmas (OPITZ et ai., 

1984 e HAGERMAN et aI., 1984). Davids et aI. (1990) observaram que de 150 

pacientes homens com SXF, 75 tinham pés chatos, 85 tinham articulações 

extremamente maleáveis e 10 apresentavam escoliose. Em 29 desses 

pacientes, os de pés chatos foram avaliados e tratados por cirurgiões 

ortopédicos antes que o diagnóstico de SXF tivesse sido feito. 
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Meryash et aI. (1984), estudaram 18 homens, entre 18 e 69 anos; 13 

apresentaram macroorquidismo. Loesch e Hay (1988) apresentaram achados 

clínicos em 113 mulheres X-frágil heterozigotas em 44 famílias. Em 85% de 

uma amostra de 92 mulheres adultas, o valor do quociente de inteligência (OI) 

observado era de 85 ou menos, sendo considerados valores de normalidade 

entre 90 e 110. Habilidades verbais deficientes eram muito menos comuns. 

A SXF está associada com algumas alterações clínicas sutis e 

algumas alterações físicas características, tornando assim o diagnóstico clínico 

complexo (LOESCH e HAY; 1988). 

Outras características clínicas estão presentes em parte dos 

afetados pela síndrome: face alongada e estreita, frontal alto e proeminente, 

porção mediana da face hipoplásica, cristas supra-orbitais proeminentes, 

orelhas grandes e em abano, mandíbula proeminente, prognatismo verdadeiro, 

com projeção da jugular ao falar em tom alto e alegre, e palato alto além da 

macrocefalia. Essas manifestações em conjunto caracterizam a chamada 

"fácies" típica da síndrome que está presente em 60% dos afetados (LOESCH 

e HAY, 1988). Desde os primeiros estudos clínicos sobre a síndrome, a fala foi 

descrita como repetitiva ou litúrgica e com alterações de ritmo e fluência 

(MINGRONI-NETO, 1995). 

Para que se investigue a presença SXF num determinado indivíduo, 

este deve se enquadrar em, pelo menos, um dos itens a seguir: retardo mental 

ou autismo de etiologia desconhecida; hiperatividade significativa; 

desenvolvimento lento e/ou leve deficiência cognitiva; algum aspecto físico ou 

comportamental típico da síndrome, independente do tipo ou da história 

familiar; apresentar na sua família, membros afetados, isto é, casos repetidos 
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de deficiência mental , principalmente em homens. Levam-se em conta, 

também, os sintomas que se seguem: comprometimento mental, limitações no 

desenvolvimento, incapacidade mental, atenção deficiente, ansiedade e humor 

instáveis, face longa, orelhas grandes, pés chatos, macroorquidia 

(relativamente comum) e hiperextensibilidade das articulações, especialmente 

nos dedos. Os meninos são severamente mais afetados que as meninas. 

Enquanto a maioria dos meninos afetados apresenta retardo mental, apenas de 

30 a 50% das meninas têm significativo comprometimento intelectual. 

Problemas emocionais e comportamentais são comuns em ambos os sexos. A 

síndrome do SXF ou síndrome de Martin-Bell sempre se apresentou como um 

desafio para os geneticistas. É considerada a causa mais comum de 

deficiência mental depois da síndrome de Down, correspondendo a 50% dos 

casos de deficiência mental ligada ao cromossomo X. 

Desta forma, estabelecer uma metodologia de diagnóstico 

laboratorial que permita uma confirmação da síndrome a partir das 

características clínicas observadas nos pacientes, é de suma importância para 

o direcionamento do aconselhamento genético e orientações com relação às 

futuras gerações. 

Uma das metodologias que podem ser utilizadas é a citogenética 

que somente passou a ter uma importância especial em 1956, quando 

aperfeiçoamentos técnicos tornaram possíveis as análises de anomalias 

cromossômicas. 

Relacionando determinados fenótipos a alterações cromossômicas, 

os cientistas puderam comprovar a objetividade e a segurança das pesquisas 

com finalidade diagnóstica. Lejeune et aI. (1959) descreveram a trissomia 
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autossômica, presente na maioria dos portadores de Síndrome de Down, pela 

presença de três cópias de um dos menores cromossomos humanos, onde 

deveria haver apenas duas cópias. Neste mesmo ano, Ford et ai. (1959), 

descreveram a Síndrome de Turner, onde os portadores apresentam apenas 

um cromossomo X e nenhum Y, e a de Klinefelter com dois cromossomos X e 

um Y em cada célula por Jacobs e Strong (1959) além de outros achados 

correlacionados. 

Lubs (1969) foi o primeiro a descrever no cromossomo X um 

marcador somente evidenciado em homens com retardo mental, identificado 

como uma constrição secundária (antiga referência ao X-frágil) distai no braço 

longo, tendo a aparência de grandes satélites (Figura 02). 

Sutherland, observou em 1977 que a expressão do cromossomo X 

marcador estava relacionada a certas condições do meio de cultura: a 

aparência da constrição secundária pode ser observada por serdependente do 

meio de cultura deficiente em ácido fólico (que leva à deficiência de 

monofosfato de timidina). A constrição está localizada no intervalo entre Xq27 e 

Xq28 e associada ao retardo mental e macroorquidia em homens (GIRAUD et 

ai., 1976; HARVEY et aI., 1977 e SUTHERLAND, 1977). 

Turner et aI. (1978) realizando um estudo citogenético em várias 

famílias que apresentavam retardo mental ligado ao cromossomo X e casos 

com macroorquidia, puderam chegar à conclusão de que a presença do retardo 

mental ligado ao X (RM-X), associado ao cromossomo X marcador e a 

macroorquidia constituíam uma mesma entidade genética, passando a receber 

várias denominações como síndrome de Martin-Bell, síndrome de Escalante, 
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síndrome de Macroorquidia e cromossomo X marcador, hoje denominada 

síndrome do Cromossomo X-Frágil. 

Sutherland (1979) definiu as características dos sítios frágeis como 

"falhas" cromatídicas ou cromossômicas não coradas que surgem sempre em 

um mesmo ponto do cromossomo, num mesmo indivíduo ou família. São 

herdados de maneira mendeliana codominante e sua fragilidade é evidenciada 

através da produção de fragmentos acêntricos, ou seja, cromossomos com 

deficiência. 

Os sítios frágeis não são visualizados em todas as células de um 

indivíduo e sua freqüência pode variar em função da cultura. A maior parte dos 

sítios frágeis é denominada "sensível ao foi ato", pois sua expressão depende 

da concentração de ácido fólico na cultura. Sutherland (1979) realizou um 

estudo comparativo entre os vários meios de cultura de células empregados 

rotineiramente (RPMI - mistura de sais enriquecidos com aminoácidos, 

vitaminas e outros componentes essenciais para o crescimento celular-, HAM -

meio com L-Glutamina e 25mM de tampão HEPES, e sem Bicarbonato de 

Sódio-, EAGLES - Meio com Sais de Hank, sem L-Glutamina, Vermelho Fenol 

e Bicarbonato de Sódio - e CMRL - "Connaugh Medicai Research 

Laboratories") e demonstrou que certos sítios frágeis se manifestam 

preferencialmente no meio TC199 (meio com sais de Earle, L-Glutamina e 

25mM de tampão HEPES, e sem Bicarbonato de Sódio). Os estudos de 

indução de sítios frágeis em cultura indicam que o metabolismo da timina é a 

etapa fundamental para a manipulação citológica do FRAXA e de outros sítios 

frágeis autossômicos (SUTHERLAND, 1979). 
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o diagnóstico laboratorial passou a ser realizado por testes 

citogenéticos para detectar a expansão do sítio frágil (BROOKWELL et aI., 

1983). Gerald (1983) buscando aperfeiçoamento da técnica em seu laboratório, 

trocou o meio TC199 por F10 (meio deficiente em ácido fólico) para melhorar o 

bandeamento cromossômico. As "falhas" que ele observou no X-frágil com esta 

mudança levou-o a descobrir o papel crítico do folato. Estes exames foram 

elaborados intensivamente e sua sensibilidade e especificidade foram 

consideravelmente inferiores a 100% (KRAWCZUN et aI., 1985). 

Glover e Stein, em 1988, propuseram que os sítios frágeis deveriam 

ser denominados por regiões cromossômicas descoradas e débeis, que se 

parecem com constrições secundárias e surgem sempre num mesmo ponto de 

um determinado cromossomo, quando as células são submetidas às mesmas 

condições especiais de cultura, porém não contém os genes do ácido 

ribonucléico ribossômico (RNAr). Esta debilidade pode induzira rompimentos, 

originando deleções e translocações que representam características 

constantes nas metáfases dos indivíduos, porém sua expressão ocorre em 

apenas uma porção de suas células. Além dessas alterações cromossômicas 

podem ser evidenciadas, também o aparecimento de fragmentos acêntricos, 

falhas cromossômicas e/ou figuras trirradiais relacionadas a este sítio frágil. 

Foi relatado por Nussbaum et aI., (1986) que, o sítio frágil seria uma 

repetição de seqüências CGG que, quanto maior o número de cópias, maior a 

proporção de células com deleção, e mais grave o retardo mental. Os sítios 

frágeis podem ser regiões de duplicação muito tardia, de modo a não conseguir 

receber uma sinalização correta para o empacotamento da cromatina (LAIRD, 

1987). Esta região de duplicação tardia sofre um bloqueio localizado, 
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impedindo a reativação do cromossomo X, que normalmente ocorre na 

ovogênese. A expressão fenotípica da síndrome em mulheres, dependeria do 

cromossomo com o sítio frágil, estar ou não inativo, e que seria reativado na 

ovulogênese. 

Em 1988, Warren propôs que a SXF resultava de uma quebra "in 

vivo" e deleção da região X q27.3, levando à nulissomia em mosaico nos 

afetados. Porém, analisou que nas mulheres heterozigotas teria um efeito 

menor. Portanto, a gravidade do retardo mental dependeria da percentagem 

das células com deleção presentes no cérebro. 

Os 107 sítios frágeis encontrados até 1988 foram estudados por 

Hecht et ai., (1990). Destes, 83 foram classificados como "comuns" e os outros 

24 como "raros". Os sítios frágeis são distribuídos nos cromossomos de forma 

não aleatória e localizados nas bandas G claras. Os cromossomos 1 e 2 

possuem 11 sítios frágeis cada um, o cromossomo 3, apresenta 3 sítios e 021 , 

não tem nenhum. Para aumentar a expressão dos sítios frágeis "raros" as 

células devem ser cultivadas em meio deficiente em ácido fólico/ timidina e 

para melhor evidenciar os sítios frágeis "comuns" devem-se usar substâncias 

como afidicolina, distamicina A, 5-azacitidina e a Bromo deoxiuridina (BrdU) 

pois induzem o aparecimento dos sítios frágeis que mesmo em homozigose 

não produzem, em geral, nenhum efeito fenotípico. Porém alguns são 

indicados como indutores de retardo mental Sutherland (1982) e outras 

anomalias ao nascimento Ahuja (1990). Exceção feita ao sítio frágil do 

cromossomo X em Xq27.3 causador da SXF, com retardo mental 

característico. A duplicação tardia de Xq27.3, foi posteriormente documentada 

por Yu et a/.(1990) e Webb (1992) em estudos citogenéticos. Os sítios frágeis 
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Porém, esta metodologia apresenta diversas desvantagens tais 

como: ser laboriosa e necessitar de um treinamento específico, intensivo e 

criterioso por cerca de 1 ano. Exige infra-estrutura adequada para o cultivo de 

células como estufa de temperatura controlada e CO2 , fluxo laminar nível 11. 

A análise cromossômica adequada exige o material rigorosamente 

limpo e esterilizado. A cultura-para uma análise adequada deve ser realizada 

em meio deficiente em ácido fólico, mantida à temperatura de 37ºC durante 72 

a 96 horas, estimulada por trimetropina para expressão do sítio frágil, e 

observada em microscópio ótico. Segundo Beiguelman (1985), deve-se avaliar 

100 metáfases em homens e 150 em mulheres, já segundo Steiner et aI. (2005) 

foram avaliados 50 metafases para homens e 100 metáfases em mulheres 

considerando como critério adotado, a pesquisa do cromossomo X marcador. A 

ausência deste caracteriza um indivíduo normal. A presença de valores entre 1 

até 4% geram dúvidas quanto a definição de um indivíduo sindrômico e acima 

de 5% um indivíduo afetado pela SXF (JACKY et aI., 1991 e BEIGUELMAN, 

1985). 

Hecht et aI,. (1989) sugeriram um sistema de expressôes gênicas 

para os sítios frágeis. A sugestão deles para descrever a localização foi 

FRAQ27*RFA, onde R indicava "raro" e FA referia-se ao meio sem ácido fólico. 

O gene presente na região do cromossomo X que estava associado ao retardo 

mental é também chamado ··retardo mental ligado ao X-frágil1""(FMR1). 

Poustka et aI. (1991) descreveram o mapa físico do final do 

cromossomo X braço q, principalmente a região de Xq27.2 para o telômero, 

inclusive a banda Xq28. A região genômica mapeada apresenta um total de 

12Mb de DNA e estende-se do telômero para a região proximal 3Mb, sendo 
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esta a posição mais compatível com a mutação X-frágil. Através de estudos 

moleculares foi possível detectar alterações ou mutação no gene da síndrome 

do SXF (OBERLÉ et aI., 1991 ; VERKERK et aI., 1991 e YU et aI., 1991). 

° estudo cromossômico, com finalidade de detecção das mulheres 

portadoras assintomáticas, sempre foi muito dificultado pelas baixas 

freqüências de expressão ou ausência da manifestação-na maior parte delas. 

Além disso, notou-se que a detecção do cromossomo marcador, é mais difícil 

entre as heterozigotas normais idosas. Por outro lado, a maioria das 

heterozigotas com comprometimento intelectual, apresenta freqüências do sítio 

frágil que permite fácil diagnóstico cromossômico (MINGRONI-NETO,1995). 

Algumas mulheres heterozigotas para o gene da SXF ou FMR-1 ("Fragile 

Mental Retardation - 1") possuem o cromossomo denominado de X marcador 

(cromossomo com falha distai), que está associado ao retardo mental e pode 

ser observado também em outras famílias de sítios frágeis (MINGRONI-NETO, 

1995). 

A análise citogenética não se mostra eficiente na detecção de 

homens e mulheres portadores sãos (MINGRONI-NETO, 1995). Ao avaliar um 

grupo de 51 mulheres com suspeita de SXF 70% dessas manifestaram algum 

grau de comprometimento mental. Nessas mulheres, tal análise não foi tão 

eficiente como no caso dos homens, pois encontrou - se 14% de falso negativo. 

Ao observar os índices de segregação, os responsáveis pelo estudo 

concluíram que o risco médio de prole afetada é de 30% para todas as 

heterozigotas (MINGRONI-NETO, 1995). As anomalias estruturais estão 

presentes em cerca de 1 :375 neonatos; e resultam de quebra cromossômica, 

seguida de reconstituição, que pode ser balanceada, - se tiverem o 
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complemento normal de material cromossômico - ou, não balanceados, - se 

houver material adicional ou ausente - (MARIUCCI et aI. , 2004). 

Com o advento da biologia molecular, as alterações cromossômicas 

observadas foram mais precisamente elucidadas, principalmente quando se 

seqüênciou o gene responsável por essa anomalia, em maio de 1991. Esse 

ponto frágil do cromossomo X já havia sido descrito, sendo possível determinar 

a etiopatologia da SXF associada às mutações no gene FMR1 - "Fragile 

Mental Retardation - 1" (ABITBOL et aI., 1993). O gene FMR-1 contém 38 

quilobases e 17 exons. No primeiro exon existe uma região polimórfica de CGG 

não transcrita (figura 01). Essa região representa a base molecular do sítio 

frágil , cuja expressão citogenética parece depender da expansão das 

repetições das trincas de CGG: quanto maior o número das repetições, maior a 

instabilidade gerando uma distensão maior da extremidade do cromossomo ( 

VRIES et aI. , 1998 e BALLONE; 2000). 

Análises estatísticas realizadas por Handt et al.(2000) sugeriram que 

a repetição consecutiva da seqüência de trinucleótideos CGG é polimórfica, e 

alelos contendo 5-45 repetições de CGG são estáveis e os indivíduos são 

considerados normais. Um segundo conjunto de alelos variando de 46 a 59 

repetições de CGG, demonstra rara instabilidade em pacientes. Indivíduos que 

apresentam de 60 a 200 repetições de CGG são considerados pré-mutados e 

portanto, portadores sãos dessa síndrome, sem desenvolvimento de 

características clínicas, transmitindo seus alelos com expansão do número de 

repetições à sua prole. A herança da mutação total está correlacionada com o 

número de repetições de CGG acima de 200 repetições e é acompanhada pela 

hipermetilação da região promotora com subseqüente silenciamento do gene 
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FMR1. Os alelos com mutação total (> 200 repetições) estão associados com o 

diagnóstico confirmatório da SXF (FU et aI., 1991 e HANDT et aI., 2000) . Este 

grande número de repetições gera então uma instabilidade somática 

caracterizada por fragmentos de tamanhos diversos. Esse gene apresenta uma 

alta variabilidade de repetições dos nucleotídeos CGG (JIN e WARREN; 2000). 

A descoberta de que repetições (CGG)n são elementos dinâmicos, tem 

permitido correlacionar a clínica ao número de repetições CGG (KENNESON et 

aI., 2001). Portanto, determinar exatamente o número de repetições de CGG é 

essencial para o diagnóstico dessa síndrome (BACOLLA, 2002). 

Para compreender o envolvimento do gene FMR1 na SXF, Pieretti et 

aI. (1991) estudaram sua expressão em linhagens celulares linfoblastóides e 

leucócitos de pacientes acometidos pela síndrome e de pessoas consideradas 

normais, como controle negativo. O ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) da 

FMR1 estava ausente na maioria dos pacientes do sexo masculino portadores 

de SXF. Todas as pessoas normais e os todos portadores de pré-mutação 

apresentaram este RNAm. 

Richards et aI. (1992), descreveram dois marcadores polimórficos, 

denominados AC1 e AC2, localizados no gene FMR1 e a instabilidade da 

repetição (CGG)n, numa ilha, por aproximadamente 10Kb. O estudo de Wohrle 

et aI. (1992) deu suporte à sugestão que o gene designado FMR 1 está 

envolvido no fenótipo da SXF. 

Zhong et aI. (1993) descreveram uma segunda seqüência mutante 

no gene FMR-1, confirmando o desequilíbrio ligado à repetição (CGG)n com o 

marcador AC1, mas encontraram equilíbrio quando ligado ao marcador AC2, e 

também relataram alto grau de mutações. A taxa de mutação de 3,3% foi 
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observada, mas apenas entre X-frágil derivado de meioses maternas. O 

achado de um segundo loco mutante contendo FMR1 sugeriu que o alvo para 

repetições consecutivas instáveis, pode não estar restrito apenas à repetição 

em (CGG)n, mas também, pode envolver outros microssatélites. 

Um exon desse gene é carreado no fragmento 5.1-Kb EcoRI que 

apresenta variação de comprimento em pacientes de SXF porque a 

amplificação ou inserção da repetição da seqüência CGG é que, 

provavelmente, representa a identificação citogenética do sítio frágil. 

Abitbol et ai. (1993) usaram hibridação "in sitU' para demonstrar que 

os RNAm do gene FMR1 são expressos antes da proliferação e migração das 

células do sistema nervoso e da retina, e também, em vários tecidos nervosos. 

No cérebro de fetos de 25 semanas ocorre a produção de altos níveis dos 

RNAm, em neurônios colinérgicos de núcleos basais e neurônios piramidais do 

hipocampo. A transcrição precoce do gene e a distribuição dos RNAm em fetos 

humanos sugere que alterações na expressão do gene FMR1 contribui para a 

patogênese da SXF e, especialmente, do retardo mental. 

Usando anticorpos monoclonais específicos para a proteína FMR1, 

Devys et aI. (1993) relataram que eles podem detectar 4 ou 5 "grupos" de 

proteínas que aparecem idênticas em células de homens normais e em células 

de homens portadores da pré-mutação; as quais estavam ausentes em 

homens afetados com a mutação completa. A mesma conclusão foi confirmada 

pelos achados de Kruyer et aI. (1994) em dois irmãos monozigóticos afetados 

que diferiam no número de repetições CGG. Em uma outra família, com duas 

irmãs gêmeas monozigóticas e com o mesmo número de repetições, somente 

uma era mentalmente retardada. Quando o estado de metilação da ilha CpG do 
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gene FMR-1 foi estudado, Kruyer et ai. (1994) observaram que os 

cromossomos X normais podem ter sido inativados em gêmeos afetados. 

Bachner et ai. (1993) apresentaram evidências sugerindo que, junto 

com a função de manutenção celular, é necessário garantir em todas as 

células, a não correlação com a proliferação ou processo morfogenético, o que 

é evidenciado por um baixo nível de expressão do gene FMR-1 que atua, numa 

segunda função, na maturação dos testículos, refletido pela alta expressão do 

FMR-1 na espermatogônia e não nas células de Sertoli. Os pesquisadores 

sugerem , além disto, que a expressão do FMR-1 na espermatogônia é 

necessária para a proliferação de células germinativas. 

Outro importante estudo colaborativo da correlação genótipo

fenótipo na síndrome do SXF envolveu 318 famílias afetadas compostas por 

2.253 indivíduos, 1.344 portadores da mutação do X-frágil (ROUSSEAU et ai., 

1994). Houve a prevalêncià de um aumento significante de casos de mosaico 

entre homens portadores da mutação completa, sendo uma expressão maior 

que os casos de mosaicos nas mulheres (mosaicos são indivíduos portadores 

da mutação completa, onde também se encontra a pré-mutação em algumas 

de suas células). O estado mental de indivíduos pré-mutados não difere dos 

que apresentam genótipo normal. A metilação anormal no gene FMR-1 no sitio 

da enzima Eagl e o índice de expansão, ambos, estão altamente 

correlacionados com a citogenética, dismorfismo facial, macroorquidismo e 

retardo mental. 

Entre mulheres portadoras da mutação completa e com retardo 

mental, a expansão das repetições CGG foi significativamente maior do que 

naquelas mentalmente normais. Entre 164 casais independentes, três maridos 
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relataram ser portadores da pré-mutação, sugerindo que a prevalência da pré

mutação do X-frágil, na população em geral, é de aproximadamente 0,9% para 

o cromossomo X. Esses dados de prevalência são válidos para uso em testes 

diretos de DNA em diagnose da SXF e identificação de portadores. 

Quan et aI. (1995) descreveram um caso fenotipicamente incomum 

de síndrome SXF, causado por uma deleção que inclui o gene FMR1 inteiro e, 

pelo menos, 9,0 Mb de DNA circunvizinho. O probando era um menino de seis 

anos com obesidade e atresia anal. O diagnóstico da síndrome SXF foi 

estabelecido pela falta, na hibridização do DNA do probando, de um fragmento 

específico de restrição do 5' final do gene FMR1. A análise da região marcada 

no intervalo Xq26.3-q28 indica a extensão da deleção entre 160 e 500Kb na 

região distai e 9,0 Mb na proximal, para o gene FMR1. Cromossomos 

bandeados em alta resolução confirmaram a deleção com quebras pontuais 

(puntiformes) em Xq26.3 e Xq27.3. A deleção foi transmitida pela mãe e 

entendida como uma nova mutação no cromossomo X dos avós. A transmissão 

materna da deleção foi confirmada por hibridização "in situ" com marcador 

fluorescente ("FISH") usando um cosmídio 34Kb contendo a maior parte do 

gene FMR1 como sonda. 

Um paciente, sem clínica específica, pode apresentar indicativos da 

presença do gene localizado no intervalo deletado, próximo do loco do FMR-1 

que é capaz de modificar o fenótipo da síndrome do X-frágil. 

Mingroni-Neto, 1995, demonstrou que as repetições CGG na 

extremidade 5' do loco FMR-1, corresponde ao sítio de ligação de uma 

proteína nuclear denominada BP-1, que também é capaz de se ligar "in vitro", 

às repetições CGG sintéticas. A conseqüência de tal multiplicação patológica, é 
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Não se sabe exatamente qual é o papel da FMRP. Sabe-se que é 

uma proteína essencial do mRNA; significa que pode transportar mRNAs aos 

locais específicos na célula e então regular a tradução dos mRNAs naqueles 

locais em proteínas. A FMRP encontra-se na maioria das sinapses no cérebro. 

Estas são os locais de comunicação entre dois neurônios, através de sinais 

químicos e elétricos. Em sinapses excitatórias, um neurônio no cérebro libera 

uma mensagem química chamada glutamato, em um segundo neurônio, e este 

através de seus receptores recebe esta informação. Estas sinapses são 

envolvidas criticamente no desenvolvimento, na aprendizagem e na memória 

do cérebro. Sabe-se que estas sinapses têm defeitos estruturais e funcionais 

em X frágil <http://www.fraxa.org/ra_Bassell.aspx> acessado em 15 de janeiro 

de 2004. 

Há evidências que se trata de uma proteína regulatória. Em outras 

palavras, a FMRP realiza um papel de importância em toda a célula; sua 

ausência causaria um problema não importante, caso contrário não existiria 

nenhuma doença chamada de SXF. Similarmente, se FMRP fosse 

absolutamente requerida para o funcionamento das células, nenhum indivíduo 

que tivesse a proteína ausente sobreviveria ao nascimento, mas ao invés disto 

indivíduos sobrevivem, porém há um impacto significativo em sua qualidade de 

vida. Identificar qual proteína seria defeituosa em sua produção local nas 

sinapses e a inabilidade em regular a síntese local dessa proteína, acredita-se 

que contribua ao funcionamento inadequado das funções cognitivas na FXS 

<http://www.fraxa.org/ra_Bassell.aspx> acessado em 15 de julho 2007. 
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FIGURA 04: Complexo RNAm e proteínas associadas a FMRP. Fonte: 

<http://www.fragilex.org/html/fmrp.htm> acessado em 10 de dezembro de 2006. 

Existem também algumas outras áreas do corpo que normalmente 

sintetizam a FMRP, tais como o fígado, pulmão, cordão espinal dos rins e trato 

gastrintestinal. Não são áreas de problemas significativos para pessoas com 

síndrome do X frágil. Existem duas outras proteínas FXR1 e FXR2, as quais 

compartilham algumas características funcionais e estruturais com a FMRP; é 

provável que nesses tecidos estas proteínas sejam capazes de compensar a 

ausência de FMRP. Obviamente, FXR1 e FXR2 não apresentam capacidade 

compensatória para a ausência de FMRP no cérebro e nos testículos 

(<http://www.fragilex.org/html/fmrp.htm> acessado em 10 de dezembro de 

2006). 

Uma vez esclarecidos alguns pontos principais da doença, 

determinar exatamente o número de repetições de CGG é essencial para o 

diagnóstico desta síndrome. A SXF é causada por uma grande expansão 

destas repetições CGG (mutação total), que levam a um silenciamento do gene 

FMR-1 (BACOLLA, 2002). 

O desenvolvimento de metodologias mais sensíveis, específicas e 

reproduzíveis para determinação destas repetições faz-se necessário. O 
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desenvolvimento da "Southern blotting" permitiu um grande avanço no 

diagnóstico dessa síndrome (WARREN e NELSON, 1994). 

A metodologia de "Southern blotting" é considerada de utilização 

comum e referencial para diagnóstico, pois permite a detecção de seqüências 

específicas de DNA através da digestão com enzimas de restrição. Os 

fragmentos gerados são separados por eletroforese em gel de agarose, sendo 

visualizados após coloração com brometo de etídeo, em luz ultravioleta (UV) . 

Desnaturados e transferidos para membranas de náilon a qual se associa às 

sondas marcadas por peroxidase, sendo comparadas diretamente com a 

região original do gel (ZARA et aI., 2003). "Southern blotting" é mais adequado 

para mutações completas e se for feita dupla digestão, o estado de metilação 

também pode ser determinado. 

Várias são as análises utilizando-se a metodologia de "Sourthem 

blotting" que permitem o reconhecimento de pacientes com SXF, cada uma 

com suas adaptações conforme o sítio em estudo, e utilizando-se enzimas e 

sondas específicas. Como é o caso desenvolvido por Oberlé et ai. (1991) onde 

foram utilizadas as enzimas EcoRI e Eagl e a sonda StB12.3 foi capaz de 

definir a presença de expansões CGG. Assim como, Knight et ai. (1993) 

utilizaram as enzimas EcoRI e BstZI e a sonda marcada por fósforo 32P e 

StB12, obtendo resultado positivo para os pacientes avaliados. 

Porém, existem inconvenientes: a necessidade de considerável 

montante de DNA puro, depende do uso de sonda marcada com fósforo-32 

e2p) radioativo, no caso de utilização de sonda radioativa, e de enzimas de 

restrição específicas. Por ser uma metodologia com numerosas etapas, 
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consome muito tempo: cerca de uma semana, surgindo a necessidade de 

automação, quando se trata de uma rotina volumosa o que se torna um 

inconveniente, pois a maioria dos casos será negativa. Storm et aI. (1998) 

demonstraram que a digestão incompleta de EcoRI pode levar a um falso 

diagnóstico da SXF. Wildhagen et aI. (1998), em suas análises efetivas dos 

custos detalhados da pesquisa em população feminina, encontraram uma falha 

na taxa de 10% na amplificação da reação em cadeia pela polimerase (PCR) 

em relação a "Southern blotting". As reações de "Southern blotts" 

apresentavam falhas em cerca de 7% das realizações em função da digestão 

parcial ou outros artefatos e sendo que cerca de 10% das vezes as falhas 

estão em função das amostras, dos problemas de fluorescência da sonda e da 

contaminação do tampão (PEMBREY et aI., 2001). 

A PCR é eficiente e confiável , e conveniente para diagnóstico de 

rotina da SXF. Esse método baseia-se em copia da seqüência desejada, que 

permite a amplificação de alelos normais, pré-mutados e mutados totais e 

desse modo provém um completo reconhecimento das repetições CGG 

(HECIMOVIC et aI., 1997). 

A PCR torna mais rápida a triagem de um grande número de 

indivíduos pela determinação precisa do número de repetições CGG 

(PANAGOPOULOS et aI., 1999). A PCR das repetições CGG são, entretanto, 

ineficientes e inconstantes e não reproduzíveis em função da alta porcentagem 

de C+G (próximo de 100%). Panagopoulos et aI. (1999) propuseram uma PCR 

para o diagnóstico da SXF, baseado na conversão de resíduos de citosina (C) 

em uracila (U), sensíveis à metilação por bisulfito em fita única de DNA e 

subseqüente amplificação do fragmento anti-sense com iniciadores específicos. 
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Os resultados obtidos com 25 pacientes foram compatíveis com as análises por 

"Southern Blotting". 

Pesquisadores têm avaliado métodos alternativos para coleta de 

amostras tais como "swabs" bucais, porém para se confiar em amostras 

colhidas em "swabs" bucais de indivíduos com a síndrome é necessário que se 

faça a colheita de forma cuidadosa (PEMBREY et aI., 2001l 

Cada laboratório utiliza um protocolo de sua escolha para a triagem 

dos pacientes. Stoll (2001) apresentou 11 crianças com até 8 anos de idade e a 

dificuldade no diagnóstico da síndrome nessa idade. O autor concluiu que esse 

estudo enfatizou a importância de testes de DNA em todas as crianças com 

retardo mental , autismo, ou significativo atraso no desenvolvimento sem 

esclarecimento de etiologia. A PCR parece ser uma alternativa interessante, e 

vários protocolos vêm sendo sucessivamente aplicados para investigação 

molecular em homens e mulheres mentalmente retardados. (HOUDA YER et 

aI., 2002). 

A PCR semi-quantitativa baseada na amplificação de um tipo 

selvagem de alelo permitiu a detecção de um ou dois alelos normais com o 

mesmo tamanho, com base nisso diferenciando uma mulher afetada SXF, ou 

um homozigoto normal, respectivamente. 

Mackenzie et aI. (2006) reportaram um paciente do sexo masculino 

de 46 anos de idade com um fenótipo típico da síndrome de X frágil que foi 

encontrado por ser um mosaico somático para a repetição da expansão FMR1. 

Análises pela PCR de amostra de DNA do sangue periférico detectaram alelo 

de 58 repetições de CGG, entretanto os fibroblastos de pele do mesmo 

indivíduo geraram uma mutação alélica completa de 500 repetições CGG. 
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Mackenzie et ai. (2006) concluíram que testes de tecidos ectodérmicos 

derivados podem prover melhora no diagnóstico da síndrome do SXF. 

Boonen et ai. (2006) descreveram um caso de uma criança 

diagnosticada como carregadora da falha no cromossomo X em baixa 

freqüência através da cultura de linfócitos e ao realizarem análises de DNA 

para o gene FMR1 não revelaram a expansão da repetição CGG, refutando o 

diagnóstico de SXF, daí a recomendação às famílias que foram investigadas 

antes dos métodos por DNA a repetirem os testes ou atentarem para novas 

metodologias de diagnóstico. O diagnóstico genético necessita de revisão 

regular e é muito importante que as informações atualizadas sejam passadas 

para as famílias. Desta forma justifica-se a necessidade de desenvolvimento de 

métodos mais sensíveis, mais rápidos, visando melhorar o direcionamento de 

acompanhamento aos pacientes. 

Portanto, propomos a PCR para determinação precisa do número de 

repetições CGG, tornando-a mais simplificada por adaptação do sistema 

duplex utilizando a enzima Taq DNA polimerase de melhor qualidade 

amplificando os fragmentos superiores a 1070bp. 

Desta forma, conseguiremos reduzir o tempo necessário para o 

diagnóstico, proporcionando maior rapidez, sensibilidade, precisão e exatidão 

nos diagnósticos. Além de, auxiliar e servir de base para a orientação e 

direcionamento da conduta do geneticista clínico em relação a seu paciente e 

ao aconselhamento de suas famílias. A partir desse procedimento, a 

informação sobre os riscos de recorrência em suas futuras proles será, 

certamente, mais segura e consciente. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estabelecer método diagnóstico para a síndrome de SXF pela peR 

duplex e analise de fragmento ; 

Objetivos específicos: 

Caracterizar pela citogenética os indivíduos em estudo, proporcionando 

segurança ao geneticista clínico na conduta de cada paciente; 

Aprimorar a PCR duplex e análise de fragmento para as STR de 

síndrome de SXF; 

Comparar o diagnóstico da Citogenética Clássica com a PCR 

relacionando-os a Avaliação Clínica. 
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CAsuíSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

Casuística 

Grupo de Estudo 

Foram avaliados 102 pacientes com suspeita de clínica de diagnóstico 

da SXF. Esses indivíduos são provenientes do Serviço de Consultoria Genética 

(SECOG) e foram atendidos através de Avaliação Clínica, pelo Dr. Caio César 

Benetti Filho, Geneticista Clínico, da Universidade do Oeste Paulista 

(UNOESTE) - Presidente Prudente - São Paulo (SP). O estudo foi submetido à 

Comissão de Ética e Pesquisa (CEP) da UNOESTE e ao CEP da Universidade 

de São Paulo. 

Os pacientes selecionados foram informados sobre O protocolo do 

estudo, e somente participaram os que assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Informado (ANEXO I). Os dados dos pacientes foram obtidos e 

registrados através de um protocolo de atendimento dismorfológico (ANEXO li). 

Os indivíduos foram selecionados pelo médico, e de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão, descritos a seguir: indivíduos de ambos os 

sexos, com idade entre 04 e 70 anos, entre as características clínicas a 

hiperatividade e distúrbio de atenção, bem como outros sintomas clínicos 

listados no anexo 111 (quadro 01), após as avaliações clínicas iniciais alguns 

parentes em primeiro e segundo grau dos pacientes selecionados foram 

inseridos no grupo de estudo. Os critérios de exclusão foram : pacientes 

utilizando antibióticos, antifúngicos ou que tivessem sofrido transfusão 
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sanguínea 120 dias antecedentes ao dia da coleta do sangue periférico, para 

não termos mistura do material genético do indivíduo em estudo e com o 

doador. 

Uma amostra de DNA controle positiva foi, gentilmente, cedida pela 

professora Angela Maria Vieira Morgante do Instituto Biológico da USP, foi 

quantificada e diluída na concentração 50ng/~1. 

Métodos: 

Coleta do Material Biológico 

De cada paciente em estudo foi coletada amostra de 15 mL de sangue 

periférico, após jejum de 10 a 12 horas, utilizando seringa e agulhas estéreis. A 

amostra foi dividida em três frascos, sendo cada um contendo 05 mL. Aos dois 

primeiros foram adicionados 50 ~L de EDTA, homogeneizadas e destinadas a 

extração do DNA genômico e posterior PCR. Aos últimos 5 mL foi adicionado 

0,1 mL de heparina sódica 25000 UI - (Roche, Mannheim-Alemanha), sendo 

que essa amostra foi destinada ao cultivo celular, para a obtenção do 

diagnóstico Citogenético. 

Estudo Citogenético: 

Cultura de Linfócitos em Meio Deficiente em Ácido Fólico. 
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Para a obtenção dos cromossomos metafásicos foi colhida uma amostra 

de 5 mL de sangue periférico em frasco heparinizado de cada indivíduo em 

estudo. Desta amostra foi feita a cultura dos linfócitos, através do seguinte 

procedimento: adicionaram-se 18 gotas de sangue total em 4 mL de meio de 

cultura TC 199, deficiente em ácido fólico (Cutlab), complementado por 

trimetropim (HECHT et aI., 1983), com estimulação por 0,2 mL de 

fitohemaglutinina (Cutlab) e complementado com soro fetal bovino a 1 % 

(Cutlab). Após 71 :30 horas de incubação a 37°C adicionou-se colchicina a 

0,016mM. Levou-se novamente o meio para incubação e após completar 72 

horas, as culturas foram retiradas da estufa e o seu conteúdo foi transferido 

para um tubo cônico de centrífuga. Os meios foram centrifugados durante 8 

minutos (min) a uma velocidade de 1.200 rotações por minuto (r.p.m.), visando 

separar as células do meio de cultura. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi resuspenso por uma solução hipotônica de cloreto de potássio 

0,075 M (Merck) por um período de 50 min, sendo que neste período foi feita 

uma adição progressiva de solução a cada 10 mino de hipotonia, através da 

introdução de 01 mL da solução hipotônica, ao término dos 50 min centrifugou

se a 1.500 r.p.m. por 8 mino Após este procedimento o precipitado foi lavado 

três vezes com uma solução fixadora contendo Metanol/Ácido Acético na 

proporção 3:1, seguidas de centrifugação a 1.500 r.p.m. por um período de 8 

mino O sobrenadante foi desprezado e com um mL do precipitado foram feitas 

lâminas. Essas após secas, foram coradas com a solução de Wrigth a 3%. 

Depois de coradas, as lâminas foram analisadas em microscópio óptico e 

observou-se 100 metáfases por paciente do sexo masculino e 150 no caso de 

pacientes do sexo feminino, os valores considerados do cromossomo X 
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Detecção do número de repetições CGG no gene FMR 1 

As amostras do DNA genômico foram submetidas à amplificação pela 

reação em cadeia da polimerase, segundo protocolo inicial de Haddad et aI. 

(1996) , que sofreu modificações, com as adaptações necessárias a cada teste. 

Foram utilizadas três enzimas comerciais: a Platinum® Taq DNA Polymerase 

da Invitrogen (Invitrogen, Carlsbad, California,USA), a Taq DNA polimerase da 

Biotools (Biotools, Madrid, Spain) e a Gotaq da promega (promega Corp. , 

Madison, Wis., USA), variando as suas proporções e visando amplificar 

fragmento de tamanho acima de 1000pb. Nesse processo utilizaram-se 

iniciadores específicos para a região que apresenta o polimorfismo com a 

repetição dos trinucleotídeos CGG sobre do gene FMR-1 (número de acesso 

genbank: L 29074) . Os iniciadores utilizados podem ser vistos no Quadro 03. 

Quadro 03: Iniciadores utilizados para reação em cadeia pela polimerase para 
diagnóstico de Síndrome de X Frágil. 

Nome do 
iniciador 

Seqüencia do iniciador a 

FraX-1 5' AGCCCCGCACTTCCACCACCAGCTCCTCCA 3' 

FraX-2 5'CGACCTGTCACCGCCCTTCAGCCTTCC 3' 

FraX-3 5 'CGCTGCGGGTGTAAACTGAAACCACGTC 3' 

ll'lniciadores retirados do trabalho HADDAD et aI, 1996. 

13463 13~89 13e56 13685 
FraX-2 (27bp) FraX-3(28bp) 

223 

Sítio de "anneling" com o 
gene FMR-1 

13963 - 13992 

13463 - 13489 

13656 - 13685 

13~63 13992 
FraX-1 (30bp) 

.. 
488 a 632(região variável em indivíduo normalt 

FIGURA 5: Diagrama com a localização dos iniciadores utilizados. A seta 
vermelha representa o iniciado "sense", as setas azuis representam os 
iniciadores "antisense", A dupla seta amarela representa o fragmento do 
controle interno e a dupla seta verde representa a região variável. 



_ ____________ _______ _ _ Casuística, Material e Métodos 3S 

Durante as modificações foram feitos testes de concentração com as 

enzimas já citadas, com volumes finais de reação variando entre 25 e 50 

microlitros, sempre respeitando as proporções sugeridas pelos fabricantes 

(Quadro 04). 

Quadro 04: Enzimas de diferentes empresas testadas durante as modificações 
do protocolo com as respectivas concentrações usuais. 

Enzimas Marca 
Concentração 
recomendada 

Platinum® Taq DNA Invitrogen 
1 U/0 . 2~1 

Polymerase (Carlsbad,California,USA) 

Taq DNA polimerase 
Biotools 

1 U/1l1 (Biotools,Madrid, Spain) 

Promega 
GoTaq da Promega (Promega Corp., Madison, 1,25U/1l1 

Wis., USA) 

Além das alterações nas proporções das enzimas na otimização da 

PCR foram realizadas outras modificações no procotolo original descrito por 

Haddad et aI. (1996), tais como, as concentrações dos iniciadores; a 

concentração dos dNTPs, no caso do GTP e de 7 deaza-dGTP, utilizados no 

processo, bem como os tipos e concentrações de géis e assim como os tipos 

de colorações utilizadas. 

Foram testados os diferentes conjuntos e concentrações de 

iniciadores para se verificar a amplificação dos produtos esperados com 

diferentes temperaturas. As variações avaliadas podem ser vistas no Quadro 

05. 
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Quadro 05: Diferentes testes com os iniciadores realizados durante as 
modificações do protocolo com as respectivas concentrações avaliadas. 

Conjunto de Variações na Gradiente de Fragmentos 
Iniciadores Concentração temperatura de hibridação em BP 

FraX-2 
FraX-3 

FraX-2 
FraX-1 

FraX-1 
FraX-3 

FraX-1 
FraX-2 
FraX-3 

1,0 a 0.5 ~M 

1,0 a 0.5 J-LM 

1,0 a 0.5 11M 

1,0 a 0.5 11M 

50 a 72ºC 

50 a 72ºC 

50 a 72ºC 

50 a 72ºC 

223 

1070 

488 a 1070 

223 
488 a 1070 

Após cada teste foi feito gel de agarose a 2% para verificar a 

amplificação dos produtos. Tendo sida estabelecidas as concentrações dos 

iniciadores e a temperatura de hibridização mais adequada, foi misturado o 

conjunto de iniciadores para a amplificação dos produtos através da PCR 

duplex até amplificação dos produtos em conjunto. 

Durante os tese foram modificadas as proporções de 7 -deaza-dGTP 

em avaliação podem ser visualizadas no Quadro 06 onde observam-se as 

variações das concentrações verificadas. 

Quadro 06: Diferentes diluições dos dNTP testadas durante as modificações do 
protocolo com as respectivas concentrações. 

Reações Concentração GTP 
(GE Healthcare, Buckinghamshire,UK) 

10011M, 

2 7511M 

3 50l1M 

4 200J-LM 

Concentração 
7deaza dGTP 

(Roche, Basel, Switzeland) 

10011M, 

125J-LM 

150J-LM 

Sem 
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Tipos e concentrações variadas de géis foram testados durante o 

processo de avaliação dos produtos da PCR gerados sendo vistos no Quadro 

07 abaixo: 

Quadro 07: Diferentes tipos e concentrações dos géis testados durante as 
modificações do protocolo com as respectivas concentrações. 

Tipo de gel Concentração avaliada 

Agarose 2% 

Poliacrilamida 1 :29 6% 

Poliacrilamida 1 :29 8% 

A coloração foi outro fator verificado durante o processo sendo 

realizados testes com três tipos diferentes que podem ser vistos no Quadro 08: 

Quadro 08: Diferentes tipos de corantes dos géis testados durante as 
modificações do protocolo com as respectivas concentrações e tempos de 
exposição. 

Tipo de corante Concentração avaliada Tempo de coloraçao 

Brometo de Etídeo 1 : 20.000 15 a 30 mino 

Syber Green 1 : 10.000 15 a 30 mino 

Nitrato de Prata 1,7% 15 a 20 mino 

Após os testes realizados com as variações citadas nos quadros 

acima foi possível estabelecer o protocolo descrito abaixo, sendo este utilizado 

nas avaliações dos pacientes em estudo. 

A PCR foi realizada num volume final de 25~L em tubos de 0,2 mL; 

contendo o tampão da taq DNA polimerase (constituído de 20mM Tris-HCI (pH 
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8.0), 40 mM NaCI, 2 mM Fosfato de Sódio, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 

estabilizadores e 50% (v/v) glicerol), a enzima Gotaq DNA polimerase 

(Promega Corp., Madison, Wis., USA) a 1,25 U/fll , 2,0 mM MgCI2, 10% 

dimetilsulfoxido, 200 mM dos DNTp dATP, dCTP e dTTP, 100 mM dGTP (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, UK), 100 mM 7deaza-dGTP (Roche, Basel, 

Switzeland), 0.5 flM primer FraX-3, 1.0 flM primer FraX-2 and 0.75 flM primer 

FraX-1. A cada tubo foi então adicionado o volume de 2fll de DNA diluído para 

50ng/fll. As seguintes condições de amplificação foram utilizadas: aquecimento 

inicial de 95ºC por 5 minutos, depois 33 ciclos de desnaturação, um minuto a 

95ºC; hibridização, um minuto e trinta segundos a 69ºC e extensão, de um 

minuto e trinta segundos a 72ºC e com extensão final de 72ºC durante 10 

minutos (termociclador PTC-200, MJ Research). Um volume de 5flL do produto 

da PCR foi aplicado diretamente em gel de agarose a 2% e levado para análise 

de eletroforese em tampão TBE (Tris-HCI a 90 mM, ácido bórico a 90 mM e 

EDTA a 2,0 mM, pH 8,0) e corado com brometo de etídio (SAMBROOK et aI., 

2001 ). 

Os produtos esperados para a PCR foram 488 a 632bp associados a 

um controle interno com 223bp, caracterízam um alelo de um indivíduo 

considerado paciente normal. No caso de pré-mutação o produto gerado varia 

de 635 a 1070bp com o controle interno de 223bp indicando indivíduos 

portadores assintomáticos e em casos de mutação completa teremos a 

amplificação de fragmentos de 223bp e de tamanhos superiores a 1070bp 

devido a utilização de enzimas de alta afinidade, caracterizando um individuo 

sindrômico. 
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Os produtos da PCR gerados foram analisados por eletroforese em 

gel de poliacrilamida a 8%, corados com brometo de etídio e visualizados sob 

luz ultra violeta (UV) através de um sistema de foto-documentação 

(Multilimage™ Light Cabinet, Chemilmager™ Ready, Alpha innotech 

Corporation) utilizando-se como referência um marcador de tamanho molecular 

de DNA de 100bp (SAMBROOK et aI, 2001 ). 

Análise Estatística dos Resultados 

Os resultados dos pacientes foram analisados considerando o 

agrupamento da amostra em normais, portadores e sindrômicos. Os resultados 

dos exames foram tabulados e submetidos inicialmente à análise descritiva 

para caracterização da amostra estudada. A seguir recorreu-se ao teste de 

Kruskal-Wallis para comparar os resultados dos grupos no software SigmaStat 

(para Windows v 2.03). Para testar o grau de concordância entre a técnica 

Citogenética e PCR, considerando que se tratou de classificação categórica, foi 

calculado o índice de Kappa, utilizando-se o programa SPSS 13.0 (Windows 

Realese - SPSS Inc., Chicago/IL EUA, 2006). O nível de significância 

estatística foi previamente estabelecido em 5%. 
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Resultados 

Através da avaliação de um geneticista clínico do serviço de 

aconselhamento genético da Universidade do Oeste Paulista foram 

selecionados 102 pacientes com suspeita clínica de síndrome de SXF. Após 

essa seleção, as amostras de sangue periférico dos pacientes foram 

analisadas pela citogenética e PCR (diagnóstico molecular), visando a 

confirmação dos dados clínicos (Anexo IV). 

Nos Ouadros 09 e 10, em anexo, estão representados os resultados 

obtidos através da avaliação clínica, da avaliação citogenética e da avaliação 

através da PCR. 

Na Tabela 01 estão dispostos os resultados absolutos e as 

porcentagens das características clínicas observadas nas avaliações, sendo 

que as características físicas dos pacientes que apresentaram as maiores 

porcentagens foram de orelhas grandes (75,49%) e face alongada (85,29%). 

Em relação ao comportamento temos maiores porcentagens de hiperatividade 

(92,15%), de déficit de atenção (86,27%) e retardo mental (41,82%) . As 

características clínicas observadas foram transformadas em percentagem e 

estão dispostas na Figura 06. 
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Tabela 01 : Representativa das características clínicas observadas nos 102 pacientes avaliados. 

Características clínicas avaliadas Número total de pacientes avaliados Porcentagem 

1. Retardo mental 42 41,82 

2. Orelhas Grandes 77 75,49 

3. Macroorquidismo 10 09,08 

4. Prega Plantar 02 01,96 

5. Histórico Familiar de Retardo Mental 31 30,39 

6. Hiperatividade 94 92,15 

7. Toque defensivo 00 00,00 

8. Déficit de atenção 88 86,27 

9. Hiperextensibilidade 01 00,98 

10. Linguagem litúrgica: 18 17,64 

11 . Movimento repetitivo com as mãos 01 00,98 

12. Olhos azuis pálidos: 00 00,00 

13. Prega simiesca: 00 00,00 

14. Automutilação das mãos 02 01,96 

15. Contato visual pobre 02 01,96 

16. Prognatismo: 10 09,08 

17. Face Alongada: 87 85,29 
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Os resultados das análises citogenéticas dos 102 pacientes 

selecionados, foram dispostos na Figura 07. Dos 102 indivíduos avaliados 

através da citogenética, 23 foram considerados normais (11 do sexo 

masculino e 12 do sexo feminino) , sendo que apresentam 0,0% de 

cromossomo X marcador, 53 indivíduos com diagnóstico duvidoso (38 do 

sexo masculino e 15 do sexo feminino) na faixa de 1,0 a 4,0% de presença do 

X - marcador e como sindrômicos 26 indivíduos (21 do sexo masculino e 05 

do sexo feminino) com valores entre 5,0 e 17,0%. 

40 
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Casos Suspeitos de SXF avaliados pela Citogenética de 

pacientes atendidos pelo Laboratório de Genética 

Moleculare Citogenética da UNOESTE 

normal po rtador 

Diagnóstico Cito genético 

lIlI mascu lino 

W feminino 

si ndrômico 

Igura 07: Número total dos pacientes com perfis normais~ortaaores e 
sindrômicos dentre os indivíduos avaliados pela metodologia de citogenética 
conforme o sexo e independente de idade. 
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Na Figura 08, observamos a fotografia dos cromossomos 

metafásicos (aumento de 1000X- Leica-DMLS) de um paciente analisado, 

sem a SXF, submetidos a tratamento com coloração de bandamento G e que 

não apresenta o cromossomo X marcador. 

FIGURA 08: Fotografia dos cromossomos metafásicos (aumento de 1000X
Leica-DMLS) de paciente, sem SXF, submetidos a tratamento com coloração 
por bandamento G. A seta indica o cromossomo X sem alteração (preparação 
e fotografia feitas no Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da 
UNOESTE). 
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Na Figura 09, observamos a fotografia dos cromossomos 

metafásicos (aumento de 1000X- Leica-DMLS) de um paciente analisado, 

com a SXF, submetidos a tratamento com coloração convencional e que 

apresenta o cromossomo X marcador. 

FIGURA 09 : Fotografia dos cromossomos metafásicos (aumento de 1000X
Leica-DMLS) de um paciente, com SXF, submetidos a tratamento com 
coloração convencional. A seta indica o sítio frágil do cromossomo X 
(preparação e fotografia feitas no Laboratório de Genética Molecular e 
Citogenética da UNO ESTE) . 
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ANÁLISE MOLECULAR 

COLETA E EXTRAÇÃO DO DNA 

De todas as 102 amostras coletadas foram extraídas DNA genômico 

e quantificadas por espectrofotometria em ultravioleta (260/280nm). Os valores 

totais médios obtidos foram de 1414,08IJg, com valores oscilando entre 58,08 e 

2770,45IJg/IJL, sendo a média da relação 260/280 de 1,87, com oscilação de 

valores variando de 1,54 a 2,16. A integridade do DNA também foi avaliada 

(Figura 10). 

FIGURA 10: Fotografia de gel de agarose a 0,8% após separação eletroforética 
e coloração com brometo de etídeo, representando a integridade das amostras 
de DNA distintas dos indivíduos em estudo extraídas de sangue periférico pelo 
método segundo "Salazar et ai., 1998". 
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Para a otimização da PCR foram realizadas várias modificações no 

procotolo original descrito por Haddad et al.(1996), sendo elas, pela ordem: 

tipo, concentração e marca das enzimas; as concentrações dos iniciadores; a 

concentração dos dNTPs, no caso do GTP e de 7 deaza-dGTP, utilizados no 

processo, sendo desta forma realizadas adaptações para uma melhora na 

qualidade das análises obtendo-se o protocolo utilizado nos experimentos. 

Inicialmente foi realizado um gradiente de temperatura com as 

enzimas em avaliação. A figura11 representa os testes de gradiente com as 

enzimas platinum taq DNA polimerase da Invitrogen e Gotaq Dna polimerase 

da Promega. 

FIGURA 11: Gradiente de temperatura 55, 58, 62, 65, 68, 70 e 72ºC utilizando 
a enzima Taq platinum DNA polimerase correspondem, respectivamente, as 
colunas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As colunas 9,10,11 ,12,13 e14 representam as 
temperaturas de 58, 62, 65, 68, 70 e 72ºC utilizando a Gotaq DNA polimerase 
da Promega. Coluna 1 representa peso molecular 1 Kb. 
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Figura 12: Amplificação com os iniciadores 1 e 2 utilizando a enzima Gotaq 
DNA polimerase da Promega as colunas 2, 3, 4, 5 e 6 correspondem, 
respectivamente, os paciente 160, 373, 637, controle positivo e negativo, na 
temperatura de 69ºC. As colunas 7, 8, 9 e 10, representam , respectivamente, 
os paciente 160, 373, 637, controle positivo na temperatura de 70ºC e as 
colunas 11, 12, 13 e14 representam os paciente 160, 373, 637, controle 
positivo a temperatura 72ºC. A coluna 1 representa peso molecular 100bp. 

FIGURA 13: Amplificação com os iniciadores 2 e 3 utilizando a enzima Gotaq 
DNA polimerase da Promega as colunas 2, 3, 4, 5 e 6 correspondem, 
respectivamente, controle negativo, os paciente 160, 373, 637 e controle 
positivo, a temperatura de 69ºC. As colunas 7, 8, 9 e 10, representam, 
respectivamente, os paciente 160, 373, 637, controle positivo na temperatura 
de 70ºC e as colunas 11, 12, 13 e14 representam o controle negativo, os 
paciente 160, 373, 637 na temperatura 72ºC. A coluna 1 representa peso 
molecular 100bp. 
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FIGURA 14: Amplificação com os iniciadores 1 e 3 utilizando a enzima Gotaq 
DNA polimerase da Promega as colunas 2, 3, 4, 5 e 6 correspondem, 
respectivamente, controle negativo, os paciente 160, 373, 637 e controle 
positivo, a temperatura de 69ºC. As colunas 7, 8, 9 e 10, representam, 
respectivamente, os paciente 160, 373, 637, controle positivo na temperatura de 
70ºC e as colunas 11, 12, 13 e 14 representam os paciente 160, 373, 637 e 
controle negativo na temperatura 72ºC. A coluna 1 representa peso molecular 
100bo. 
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FIGURA 15: Amplificação com os iniciadores 1, 2 e 3 em diferentes 
concentrações (veja Quadro 11 abaixo) utilizando a enzima Gotaq DNA 
polimerase da Promega a temperatura de hibridização de 69QC as colunas 2, 3, 
4 e 5 correspondem, respectivamente, os paciente 160, 373, 637 e controle 
positivo. As colunas 6, 7, 8, 9 e 10, representam em seqüência os pacientes 
160, 373, 637, controle positivo e controle negativo e as colunas 11 , 12, 13 e 14 
representam os pacientes 160, 373, 637 e controle positivo. A coluna 1 
representa peso molecular 100bp. 

Quadro 11: Teste de amplificação com os iniciadores 1, 2 e 3 nas diferentes 
concentrações utilizando a enzima Gotaq DNA polimerase da Promega a 
temperatura de 69QC. 

Reações 
Colunas 

Iniciadores Concentração 
Volume em 

no gel 25 l;!1 de rea2ão 
FraX1 1 Oflmol/ flL 0,50 

2345 FraX 2 10flmol/ flL 0,75 
FraX 3 10flmol/ flL 0,20 

FraX1 10flmol/ flL 0,75 
2 678910 FraX 2 10flmol/ flL 1,00 

FraX 3 10flmol/ flL 0,50 

FraX1 10flmol/ flL 0,50 
3 11121314 FraX 2 10flmol/ flL 1,00 

FraX 3 10flmol/llL 0,25 
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A Figura 16 representa o gel dos produtos da PCR amplificados com 

a enzima Gotaq da Promega (Promega Corp., Madison, Wis., USA), a única 

enzima que foi capaz nas condições avaliadas de amplificar os produtos 

sugeridos na literatura. Sendo que as demais enzimas ou amplificaram pouco 

Platinum® Taq DNA Polymerase ou não houve amplificação como a Taq DNA 

polimerase Biotools (resultados não mostrados). 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 

e interno 223 bp 

Figura 16: Fotografia de gel de agarose a 2% referente a otimização da PCR 
duplex. com enzima Gotaq DNA polimerase (Promega). P100: peso molecular 
de 100 pares de bases (Invitrogen) CN: controle negativo. 160, 373, 637 e C 
correspondem aos produtos de PCR de indivíduos com características clínicas 
de SXF sendo que os dispostos nas colunas 3, 4, 5 e 6 onde utilizou-se a 
temperatura de extensão de 72ºC, por 2 minuto e 30 segundos. 160, 373, 637 e 
C, correspondem aos produtos de PCR de indivíduos com características 
clínicas de SXF sendo que os dispostos nas colunas 8, 9, 10 e 11 , onde 
utilizou-se a temperatura de extensão de 72ºC, por 1 minuto e 30 segundos. 
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Quadro 12: Teste de amplificação com os iniciadores 1, 2 e 3 nas diferentes 
concentrações utilizando a enzima Gotaq DNA polimerase da Promega com 
diferentes tempos de extensão. 

Reações 

2 

Colunas 
no gel 

23456 

Iniciadores 

FraX1 
FraX 2 
FraX 3 

FraX1 
7 8 9 10 11 FraX 2 

FraX 3 

Tempo de 
extensão 

1minuto 
30 segundos 

2 minutos 
30 segundos 

Temperatura de 
extensão 

72ºC 

72ºC 

As proporções de 7 -deaza-dGTP em avaliação podem ser 

visualizadas no quadro 06 onde observam-se as variações das concentrações 

testadas. Os resultados destas reações podem ser visualizados na figura 17 

que mostra 4 pacientes em avaliação: um suposto sindrômico (colunas 1, 2, 3 e 

4) , um indivíduo da população em geral (colunas 6, 7, 8 e 9) e um indivíduo 

controle positivo (colunas 11, 12, 13 e 14). As colunas 5 e 10 representam os 

padrões de 100pb da Invitrogen, respectivamente. 

Figura 17: Fotografia do gel de poliacrilamida a 6% pos 4:1 Ohs de separação e 
corado com brometo de etídeo (10mg/ml) durante 20 mino Retrata os testes 
com as diferentes concentrações com 7 deaza - GTP nas concentrações de 
100flM, 125flM, 150flM e sem 7-deaza-dGP respectivamente sendo realizadas 
as reações com um indivíduo com suspeita clínica de SXF (373) nos pontos 1, 
2,3, 4 e um indivíduo da população sem suspeita clínica (C1) 6, 7, 8 e 9, e o 
controle positivo (Cp) nos pontos 11 ,12, 13 e 14, o volume aplicado de cada 
material foi de 5 fll. Os pontos 5 e 10 tratam-se do Padrão de 100 pb da 
Invitrogen. 
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Ao se avaliar os produtos em gel de agarose a 2% observa-se 

resolução insuficiente para análise dos diferentes genótipos como se vê na 

Figura 16. Buscando-se outra alternativa, foram realizados testes em géis de 

poliacrilamida nas concentrações de 6%, que pode ser visto figura 19, e 8% 

sendo visto na Figura 18. 

Após vários testes de condições da performance eletroforética foram 

estabelecidas as condições d e 100W e 30mA durante um período de 4:45 mino 

Quando se refere a coloração, foram realizados teses com brometo de 

etídeo na concentração usual e recém diluído o gel foi submerso por um 

intervalo de 30 mino o que pode ser visualizado no gel 17. No teste com Syber 

Green em concentração usual e diferentes tempos de exposição foram 

insuficientes para a coloração efetiva do gel foto não apresentada. A coloração 

realizada com nitrato de prata a 1,7% promoveu melhor visualização das 

bandas em análise com tempo de imersão de 15 minutos que pode ser visto na 

Figura 18. 

Através da peR foram avaliados 102 indivíduos, utilizando-se como 

critérios os descritos no Quadro 13 abaixo: 

Quadro 13: Valor considerado das VNTRs durante a avaliação molecular dos 

pacientes com suspeita clinica de Síndrome de SFX. 

VNTR 
Pacientes Controle interno 

Pares de Bases (bp) 

Normais 223 bp 500 a 634 
Portadores 223 bp 635 a 1070 

Ausência de banda superior Sindrômicos 223 bp Presença de bandas acima de 1070 
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A Figura 18 corresponde a foto do gel de poliacrilamida a 8% 

corado com prata, dos pacientes 965, 964, 961, 959, 953 e 950 pacientes 

normais, 972 e 952 considerado como exemplo de paciente sindrômico que 

através da analise citogenética obtiveram resultados como portadores, sendo 

o diagnóstico confirmado pela análise molecular. 

1115 

550 ---+ 

:+- 400 

+- 300 

l+- 200 

:+-100 

Figura 18: Gel de poli acrilamida a 8% corado por prata referente a peR 
duplex. P100: 100 pares de bases (Invitrogen). 950, 952, 953, 959, 961 , 964, 
965 e 972 pacientes com suspeita clínica de SXF. 
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A Figura 19 corresponde a foto do gel de poliacrilamida a 6% 

corado por brometo de etídeo dos pacientes: 670 considerado como exemplo 

de paciente sindrômico, 637 e 434 normais e os pacientes 505, 506, 373 

como portadores e 237 mãe de paciente suspeito. 

P 670 637 506 505 434 373 237 

700 

550 

223 

Figura 19: Gel de poliacrilamida a 6% referente a PCR duplex. P100: 100 pares 
de bases (Invitrogen). 670 um indivíduo sindrômico, 637 e 434 normais, 505, 
506 e 373, pacientes como portadores e 237 correspondem à mãe de criança 
sindrômica. Os produtos da PCR de indivíduos com características clínicas de 
SXF estão dispostos nas colunas de 2 a 7 respectivamente. 
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Os resultados das análises moleculares dos 102 pacientes 

selecionados foram dispostos na Figura 20. Dos 102 indivíduos avaliados 

através da peR, 31 foram considerados normais (23 do sexo masculino e 08 

do sexo feminino) com valores de VNTR 5 a 50 (500 a 634 bp), 57 indivíduos 

com diagnóstico portador (35 do sexo masculino e 22 do sexo feminino) na 

faixa de 50 a 200 VNTR (635 a 1070 bp) e como sindrômicos, 14 indivíduos 

(12 do sexo masculino e 02 do sexo feminino) com valores de VNTR acima de 

200 (acima de 1070 bp). 
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Casos Suspeitos de SXF avaliados por PCR no laboratório de 
Genética Moleculare Citogenética da UNOESTE 

mascul ino 

... fem inino 

normal portador sindrômico 
Diagnóstico Citogenético 

Figura 20: Representa o número total dos pacientes com perfis normais, portadores e 
sindrômicos dentre os indivíduos com suspeita clínica de SXF avaliados pela 
metodologia de peR conforme o sexo e independente de idade. 
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Por tratar-se de duas metodologias que apresentam parâmetros de 

avaliação de diferentes, ou seja, a citogenética em porcentagem e a peR VNTR 

- tamanhos dos fragmentos, houve necessidade, para permitir a comparação 

da sensibilidade das duas, convertê-Ias em uma unidade comum no caso a 

transformação foi realizada para porcentagens. 

Tabela 2: Percentagens de casos avaliados pelas metodologias de citogenética 
e peR. 

Casos (%) 
Metodologia de 

Análi ses 

Nonnais Portadores Sindrômicos 

Citogenéti ca 11 ,43 57, 14 31,43 

PCR 8,57 60,00 3 1,43 

Tabela 3. Percentagens de casos avaliados pelas metodologias de citogenética 

e peR transformados pela equação y = arcocoseno~~oo . 

Metodologia de 
y = arcocoseno~~OO 

Análi ses 

Normais Portadores Sindrômicos 

Citogenética 19,76 31,03 26,11 

PCR 18,4 1 3 1,48 26,11 

Variáveis, em linha, seguida por letras semelhantes, não diferem (P>O,05) pelo método de Kruskal·Wallis. 
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A análise descritiva dos diagnósticos Moleculares e Citogenéticos, dos 

pacientes normais, portadores ou sindrômicos está representada na Tabela 4. 

Tabela 4: Resultados comparativos entre os diagnósticos molecular e 
citogenético em pacientes. 

Diagnóstico Citogenético Total 

Normal Portador Sindrômico 

Diagnóstico Molecular Normal 11 16 04 31 

Portador 11 32 14 57 

Sindrômico 01 05 08 14 

Total 23 53 26 102 

Os resultados encontrados na Tabela 4 demonstram a comparação par 

a par entre as avaliações dos pacientes, obtidas dos dois testes descritos. 

Existem nove combinações possíveis visto que foram observadas na 

citogenética três possibilidades de diagnóstico: normal, portadores e 

sindrômicos, assim como no diagnóstico molecular também temos três formas 

de classificação: normais, portadores e sindrômicos. Desta forma, como 

exemplo, temos em concordância que 11 pacientes suspeitos foram 

considerados normais, 32 como portadores e 08 como sindrômicos para as 

duas metodologias. 

Do total de pacientes diagnosticados (n=102) , o índice Kappa foi 

calculado a partir dos casos válidos (n=1 02; 100,0%), resultando em valores de 

concordância fraca (0,18) conforme demonstrado na Tabela 5. Estes resultados 

indicam que as diferenças técnicas de análise não apresentam concordância, 

sugerindo que os dois critérios diagnósticos não devem ser utilizados de forma 

substitutiva. 
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Ao realizarmos a avaliação estatística dos dados obtidos pudemos 

observar que quando as metodologias foram comparadas, as porcentagens 

que mais se aproximaram foram os casos considerados portadores. Dados 

observados na figura 21 . 

Porcentagens (%) de compatibilidades 
entre métodos diagnósticos 

60 56 
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Norma l Portador 5indrõmico 

Figura 21 : Representa as porcentagens totais dos pacientes com perfis 
normais, portadores e sindrômicos dentre os indivíduos com suspeita clínica 
de SXF avaliados pela metodologia de Citogenética e PCR comparação 
independente do sexo e da idade. 

Tabela 5: Medidas simétricas entre diagnóstico molecular e citogenético. 

Valor Erro Padrão Assintótico (a) T Aprox. (b) Sigo Aprox. 

Concordância Kappa 0,175 0,079 2,486 0,013 
N de Casos Válidos 102 

a Hipótese nula não assumida. 
b Usando o erro padrão assintótico e hipótese nula assumida. 
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Tabela 6: Resultados comparativos entre o diagnóstico molecular e o 
citogenético em pacientes do sexo masculino e feminino isoladamente. 

Diagnóstico Citogenético Total 
Normal Portador Sindrômico 

Diagnóstico Molecular Normal 08 14 01 23 
Masculino Portador 03 20 12 35 

Sindrômico 00 04 08 12 
Total 11 38 21 70 

Diagnóstico Molecular Normal 03 02 03 08 
Feminino Portador 08 12 02 22 

Sindrômico 01 01 00 02 
Total 12 15 05 32 

Os resultados encontrados na Tabela 6 demonstram a comparação par 

a par entre as avaliações dos pacientes obtidas nos dois testes descritos que 

foram separados em dois grupos os do sexo masculino e do sexo feminino. 

Existem nove combinações possíveis visto que foram observadas na 

citogenética três possibilidades de diagnóstico: normal, portadores e 

sindrômicos, assim como no diagnóstico molecular também temos três formas 

de classificação: normais, portadores e sindrômicos. Desta forma como 

exemplo temos em concordância que para o sexo masculino 08 pacientes 

suspeitos foram considerados normais, 20 como portadores e 08 como 

sindrômicos para as duas metodologias. No sexo feminino, temos em 

concordância para as duas metodologias 03 pacientes suspeitos foram 

considerados normais, 12 como portadores e 00 como sindrômicos. 

Do total de pacientes diagnosticados (n=102), o índice Kappa foi 

calculado a partir dos casos válidos para o sexo masculino (n=70; 100,0%), 

resultando em valores de concordância fraca (0,21) e casos válidos para o 

sexo feminino (n=32; 100,0%), resultando em valores de concordância mínima 

(0,078) conforme demonstrado na Tabela 7. Esses resultados indicam que as 
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diferenças técnicas de análise não apresentam concordância, sugerindo que 

os dois critérios diagnósticos não devem ser utilizados de forma substitutiva. 

Tabela 7: Medidas simétricas entre diagnóstico molecular e citogenético em 
,eacientes. 

Concordância Kappa 

N de Casos Válidos 

Concordância Kappa 

N de Casos Válidos 

Valor 

0,214 

70 
0,078 

32 

a Hipótese nula não assumida. 

Erro Padrão Assin tót ico (a) 

0,093 

0,122 

b Usando o erro padrão assintótico e hipótese nula assumida. 

T Aprox. (b) Sigo Aprox. 

2,613 0,009 

0,596 0,551 
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DISCUSSÃO 

A SXF é caracterizada pelas pelo retardo mental de moderado a 

severo, macroorquidismo, e falhas faciais distintas, face alongada, orelhas 

grandes, e mandíbula proeminente. (DEVYS et aI.; 1993). Porém reconhecer 

clinicamente um portador da SXF muitas vezes torna-se difícil devido a 

características variadas. 

O sítio frágil do cromossomo X (Xq 27.3) é responsável por 

anomalias fenotípicas como retardo mental. Esta fragilidade é causada por um 

gene (FMR1) defeituoso (em muitos casos, as desordens são causadas por 

uma expansão instável da repetição CGG no gene FMR1 e metilação anormal), 

que transcreve erroneamente a proteína FMR, que em condições normais, atua 

no funcionamento adequado do organismo, principalmente no cérebro, porém 

quando alterada ou ausente, interfere na atividade correta desse, podendo, 

também atingir a sua estrutura. A fragilidade Xq 27.3 é condição perene no 

indivíduo portador, porém medidas terapêuticas e educacionais especiais 

tornam sua sobrevida melhor qualificada. 

Poucas são as informações referentes a essa doença devido ao alto 

custo para diagnóstico da mesma, tornando-se difícil estabelecer a prevalência 

dessa Síndrome no Brasil. Até o presente momento, o País dispõe de raros 

dados, pois, poucos projetos relacionados a essa síndrome foram realizados 

(BARBATO et aI.; 1999). Portanto, há a necessidade de se conhecer a sua 

incidência para que posteriores medidas possam ser tomadas por parte das 

entidades competentes. Estima-se que um (1) em cada 1500 homens, uma (1) 

em cada 2500 mulheres, são portadores da mesma. 

No presente estudo, durante as avaliações realizadas pelo 

geneticista clínico foi possível evidenciar as características clínicas que 

apresentavam maior destaque, dentre elas as físicas em maiores porcentagens 

foram de orelhas grandes (75,49%) e face alongada (85,29%). Em relação a 

características psíquicas temos maiores porcentagens para a hiperatividade 

(92,15%), o déficit de atenção (86,27%) e o retardo mental (41,82%). 

Ao se comparar os dados obtidos na literatura, cada autor observou 

diferentes características clínicas e comportamentais como critérios de 
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avaliação divergentes; desta forma, então compararemos os dados 

separadamente, facilitando a análise. 

Na puberdade as características são mais evidentes: orelhas 

grandes (80% dos adultos), faces alongadas, testículos aumentados (80 % dos 

adultos), hiperextensibilidade das articulações (60%), queixo proeminente, pés 

planos (50%) e perímetro cefálico aumentado.(http://www.neurogene.floripa. 

com.br/xfrágil,acesso julho 2007). Dentre os dados citados acima os referentes 

a orelhas grandes e faces alongadas aproximam-se dos obtidos durante as 

avaliações realizadas. 

Segundo Barbato, et aI. (1999) constataram que características 

como desvio de olhar, dificuldade de fala, face alongada e estereotipias seriam 

características essenciais para diferenciar um paciente com a Síndrome, 

quando se faz referencia à face alongada há uma concordância com as 

avaliações realizadas pelo geneticista clínico. 

No levantamento realizado por Reiss et aI. (2001), os sinais clínicos 

observados em cerca de 60% dos indivíduos afetados do sexo masculino 

foram: face alongada e estreita, frontal alto e proeminente, porção mediana da 

face hipoplásica, cristas supra-orbitais proeminentes, orelhas grandes em 

abano, palato alto, hiperextensibilidade das articulações e outros defeitos de 

comprometimento do tecido conjuntivo. Ao comparar-se esses dados aos 

notados pelo geneticista clínico, a característica orelhas grandes aproxima-se, 

no entanto a face alongada distancia-se das porcentagens avaliadas. 

Dentre as 17 características avaliadas, o retardo mental foi a que 

obteve mais destaque, embora o comprometimento mental dos acometidos 

pela síndrome do cromossomo X frágil seja variável, desde dificuldades de 

aprendizado a retardamento mental profundo. Em relato realizado por Mingroni

Neto,(1995) cerca de 42% dos indivíduos afetados do sexo masculino 

apresentam esta característica em forma grave, e cerca de 35% das mulheres 

heterozigotas apresentam-na de forma leve ou limítrofe. Esses dados, 

confirmam-se através de estudo realizado pelo Centro de Investigaçâo 

Neurogenética Comportamental (CINC), Departamento de Psiquiatria e 

Ciências Comportamentais da Universidade de Stanford, USA, (2001), onde se 

demonstrou que o Quociente de Inteligência foi responsável por 38% das 

diferenças individuais nas competências do dia-a-dia nos rapazes e até 64% 
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nas mulheres que sintonizam as observações realizadas em nossas 

avaliações. 

Segundo Fernandes, (1999) rapazes com a SXF nascem geralmente 

de termo - gestação entre 37 e 42 semanas -, todavia apresentam hipotonia (de 

uma forma simples, falta de força muscular) e perturbação da linguagem nos 

dois primeiros anos de vida; mais que 70% dos casos, são desatentos e 

hiperativos. A hiperatividade foi uma das características marcantes de todas as 

observadas dentre as avaliações desta pesquisa e é a queixa mais apontada 

pelos pais e educadores. 

Em contra partida, outros trabalhos como o realizado por Neto et 

al.(1997}, associando autismo e SXF, admitiu-se que, em 80% dos homens 

afetados e 30% das mulheres heterozigotas, havia deficiência mental e/ou 

manifestações autísticas. Em geral, nas pacientes do sexo feminino são menos 

graves que os presentes nos pacientes do sexo masculino, todavia, discorda 

dos dados observados em nosso estudo. 

As características comportamentais consideradas durante a 

avaliação do geneticista clínico, confirmam os argumentos de Reiss et aI. 

(2001) onde afirmam-se que para o diagnóstico dessa síndrome, essas, são 

muito mais úteis do que os sinais físicos. São elas: a associação de 

hiperatividade importante, atraso na aquisição da fala, geralmente repetitiva, 

com alternãncia de ritmo e fluência, além de problemas de articulação; fazer 

avaliação com base apenas nos sinais clínicos é impreciso devido à grande 

variabilidade dos sinais fenotípicos. 

Ave Lachiewicz e os seus colegas, (2000) do Centro Médico da 

Ouke Uníversity, em Ourham, Carolina do Norte identificaram quatro sinais que 

ocorrem em 80% dos indivíduos do sexo masculino com a SXF: o perímetro 

craniano maior que o percentual de 50 (81 %), palato altamente arqueado 

(94%), dificuldade na pronunciação da palavra "linoleum" (linóleo) (86%) e uma 

história de mais de 5 infecções auditivas (97%). Averbou outros 1 O itens que 

não diferiam significativamente entre os grupos, mas que poderiam ter um valor 

preditivo: diagnóstico anterior de atraso mental, história familiar de deficiências 

de desenvolvimento, face alongada, tamanho da orelha maior que o percentil 

75, dificuldade em mover a língua estendida de um lado para o outro da boca, 

hiperextensibilidade dos ligamentos metacarpofalangiais, calosidades nas 
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mãos, volume testicular maior que a média para a idade, reflexos dos tendões 

francamente bruscos, porcentagens estas que se desviam dos dados obtidos 

pela observação realizada pelo geneticista clínico. 

Em estudo realizado por Pimentel, et aI. (2001), dentre os indivíduos 

pré-puberes positivos para a síndrome do X-frágil , os itens avaliados que 

apresentaram significância estatística foram: história familiar de retardo mental 

e contato ocular pobre, já no grupo de pacientes pós-puberes 5 itens 

mostraram significado estatístico relevante: a ocorrência de retardo mental 

familiar, orelhas grandes, contato visual pobre, fronte proeminente e 

macroorquidismo que ao se comparar às avaliações efetuadas os resultados 

obtidos clinicamente, há uma concordância em função da presença de orelhas 

grandes em ambos os casos, porém nas demais características as 

porcentagens observadas não foram tão evidentes. 

O fenótipo associado à síndrome do X-frágil na população masculina 

adulta está bem determinado, sendo utilizados sistemas de pontuação clínica 

na triagem diagnóstica. No entanto, em função de sua variabilidade fenotípica, 

essa doença é sub-diagnosticada na população pediátrica. Desta forma, torna

se importante definir critérios clínicos para identificar os indivíduos que devam 

ser selecionados para efetuar os estudos diagnósticos específicos. 

A pesquisa do X-frágil é considerada obrigatória em indivíduos com 

deficiência mental de causa desconhecida e em autistas (NETO et aI.; 1997). 

Com o intuito de contribuir com o diagnóstico clínico dos pacientes 

foi estabelecida no laboratório metodologia citogenética específica para o 

diagnóstico diferencial dessa síndrome. 

Na busca da melhor metodologia para diagnóstico citogenético, no 

Laboratório de Biologia Molecular e Citogenética (LBMC), foi necessária a 

adaptação das condições de cultivo celular determinando qual o meio de 

cultura mais adequado entre os citados na literatura. O intuito era de padronizar 

um sistema de diagnóstico que permitisse o suporte laboratorial para 

confirmação dos dados clínicos observados nos pacientes. Como exemplos de 

meio de cultivo encontraram-se: o TC199 (Cultilab) com ácido fólico, meio 

RPMI (Gibco), TC199 (Cultilab) sem ácido fólico. Estimuladores de expressão 

dos sítios frágeis também são de suma importância dentro da implantação da 

metodologia, pois sua ação manifesta-se através da formação do cromossomo 
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X-marcador que é caracterizado por uma constrição terminal nas cromátides 

irmãs do braço longo do mesmo cromossomo na região Xq 27.3. Como 

estimuladores testados, podemos exemplificar a redução do ácido fólico e da 

timidina, a presença do metrotexato (trimetropim), da aminopterina e da 

piretamina, bem como o Bromodeoxiuridina (BRDU), em diferentes 

concentrações. 

A maior dificuldade ao padronizar os cultivos celulares está em 

determinar exatamente a proporção do trimetropim a ser adicionado a cada 

cultura, pois o excesso dessa droga pode inibir o crescimento celular. 

Associando-se a redução da proporção de ácido fólico a uma elevação na 

concentração de timidina e de metrotexato (trimetropim) propiciam a expressão 

dos sítios folato sensíveis; esta expressão gera um diagnóstico muitas vezes 

duvidoso sendo que somente porcentagens acima de 5% são consideradas 

como pacientes realmente sindrômicos (BARCH, 1991). 

Uma vez tendo sido padronizado o cultivo celular específico para a 

síndrome do X-frágil, foi possível caracterizar citogeneticamente os indivíduos 

em suspeita clínica avaliando-se de 100 a 150 metáfases verificando-se a 

porcentagem de presença do cromossomo X-marcador. Dos 102 pacientes 

com suspeita clínica de SXF, 26 indivíduos, sendo 21 do sexo masculino e 05 

do sexo feminino, encontrou-se uma porcentagens de cromossomo X-marcador 

entre 5,0 e 17,0% confirmando estas suspeitas como indivíduos sindrômicos. 

Poucos foram os trabalhos realizados utilizando-se critérios de 

avaliação semelhantes aos utilizados na presente pesquisa. 

Desta forma, referimo-nos aos estudos realizados por Steiner et ai. 

(2005), em um grupo amostrai de 82 indivíduos (69 homens e 13 mulheres) 

apresentando distúrbios invasivos do desenvolvimento e utilizando as técnicas 

de southern blotting, PCR e citogenética para o diagnóstico da SXF, dentre 

elas a análise citogenética detectou a presença do sítio frágil em quatro 

homens, porém apenas um deles com percentagem consistente. Ao 

compararmos este estudo com os dados obtidos em nossas avaliações, 

encontramos divergência quanto ás porcentagens de indivíduos afetados, pois 

segundo este autor os casos considerados positivos são inferiores aos 

encontrados. Isto provavelmente deve-se ao fato de termos critérios de 

avaliação e consideração diferentes porque Steiner et al.(2005) cita que foram 
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avaliados somente 50 metáfases por paciente enquanto em nosso experimento 

avaliamos 100 metáfases por indivíduo o que eleva a possibilidade de 

encontrar alterações. Além do que o grupo em estudo avaliado apresentar 

características clínicas mais evidentes da SXF. 

A metodologia de avaliação citogenética utilizada em amostras dos 

indivíduos com autismo, até 1993, gerou incertezas na determinação da 

freqüência da SXF dentro deste grupo, sendo a taxa de incidência entre 12,7 a 

1,6%. Porém estes estudos tiveram diferentes critérios de classificação dos 

casos positivos e diferentes números de metáfases avaliados, variando de 20 a 

100 com valores de corte de 1 a 4% metáfases com um X frágil. Na avaliação 

realizada por Reddy, (2005) a incidência foi de 2,2%(7/316). As diferenças 

estatísticas verificadas podem ser devido a diferença entre o tamanho da 

amostra e dos critérios clínicos de seleção dos pacientes, ou ambos. 

Em estudo realizado por indianos através da metodologia da 

citogenética a prevalência da SXF foi descrita como 1.8% em pacientes de 

ambos sexos com retardo mental (RM), 2.8% entre os pacientes masculinos 

com RM idiopático e 5.8% entre os sujeitos com RM não específico utilizando 

critério clínico defin ido (ROY et aI.; 2006). 

Em alguns pacientes com características clínicas evidentes, muitas 

vezes eram observados resultados normais, ou seja, avaliações com ausência 

do cromossomo X-marcador; desta forma foi primordial buscar uma alternativa 

para esses casos. 

A sociedade de genética clínica e molecular no guia de melhores 

práticas recomenda pré triagem pela PCR da repetição CGG e subseqüente 

análise por .. Southern blotting" das amostras que falharem na amplificação 

(homens) ou que mostrarem alelos simples (mulheres) (DAHL et al.;2007). No 

programa de investigação de FRAXNFRAXE, onde as amostras investigadas 

são numerosas, a realização de análise por "Southern blotting" torna-se 

impraticável devido aos elevados custos e lentidão. 

Segundo Lachiewicz, Dawson, Spiridigliozzi, (2000) havia a 

recomendação da aplicação do teste molecular em todos os meninos com 

retardo mental de etiologia não identificada. Vários testes baseados na PCR 

vêm sendo desenvolvidos como procedimento de busca, que estima o número 

de repetições CGG (DAHL et aI.; 2007). Desta forma, a PCR deverá ser 
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importante e utilizável ferramenta neste tipo de investigação (SANTOS et aI. ; 

2001 ). 

A primeira etapa para o trabalho utilizando a PCR foi determinar e 

estabelecer a metodologia para a extração de DNA do sangue periférico dos 

pacientes em estudo, sendo a de escolha preconizada pelo Laboratório de 

Biologia Molecular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, por 

Salazar et aI, (1998). Vislumbra a vantagem de não manipular solventes 

orgânicos, bem como enzimas- e reagentes caotrópicos, o que acontece em 

outros métodos (RAND et aI., 1991 ; ALVES, 2001 ; ANZAI et ai., 2001 ; 

BONACCORSO, 2005; BUTLER, 2005). A correta escolha e adequada 

realização da extração também minimizam a presença de inibidores da enzima 

polimerase que podem reduzir a velocidade de ação da mesma, chegando até 

a impossibilitar a PCR, promovendo sua perfeita conservação e conseqüente 

preservação (BURGER et aI. , 1999; BENDER, 2004). 

A quantificação dos DNAs obtidos tem sua importância devido o 

estabelecimento ideal da relação enzima substrato na otimização adequada da 

PCR, mesmo tendo conhecimento que os iniciadores são específicos para 

humanos. Tendo sido realizada a extração, a quantificação do DNA das 

amostras foi realizada por espectrofotometria (SAMBROOK & RUSSEL, 2001). 

A quantidade média de DNA total obtida na presente pesquisa foi de 

6458,14IJg, valor condizente à quantidade descrita nos artigos originais 

(SALAZAR et aI., 1998; ANZAI et aI., 2001), assim como a razão 260/280 nm 

com uma média de 1,81. A análise de sua integridade (Figura 10) também foi 

realizada para verificar a possibilidade de degradação do DNA (JUNGE et aI., 

1991; HOFF-OLSEN et aI., 1999). 

Todos os cuidados recomendados por Kwok e Higuchi (1989) para a 

realização da PCR foram cuidadosamente incorporados com a finalidade de se 

evitar ao máximo a contaminação de DNA externo. Os cuidados se aplicam ao 

operador e dependem de uma infra-estrutura apropriada para a sua 

elaboração, compreendendo espaços físicos devidamente distribuídos - salas 

de extração de DNA, RNA, pré-PCR e pós-PCR; contendo equipamentos e 

reagentes adequados para cada tipo de procedimento. 

Com a finalidade de aprimorar o diagnóstico da SXF, teve-se como 

base a metodologia segundo Haddad et aI. (1996), onde foram alterados vários 
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parâmetros no procotolo original sendo listados na seqüência: o tipo, a 

concentração e a marca da enzima utilizada na reaçâo, as proporções dos 

iniciadores citados no trabalho, a concentração dos dNTPs, dentre eles: o 

dGTP e o 7 deaza-dGTP, inseridos no processo sendo que adaptações foram 

realizadas para a melhora na qualidade nas análises. Determinando a escolha 

das condições de reatividade para elaboração dos dados obtidos na avaliação 

realizada durante este experimento. 

Esta PCR, em seu protocolo original apresentava limitações, por 

tratar-se de uma reação "hot starf' e a ausência de enzimas resistentes a 

elevadas temperaturas por longos períodos, na época do desenvolvimento 

desta metodologia. Além disto, amplificava somente fragmentos de DNA 

inferiores a 1000 bp, não detectando, portanto indivíduos que apresentassem 

mutações totais (~ 230 repetições CGG). 

A maior desvantagem da PCR está em sua especificidade para 

determinar os alelos com inserção completa e alelos grandes com repetições 

longas e de concentração elevada de C e G com alterações parciais (DAHL et 

aI.; 2007). Estas limitações tiveram a possibilidade de serem superadas pela 

utilização de DNA polimerases mais resistentes de alta afinidade como: a 

Platinum® Taq DNA Polymerase da Invitrogen (Carlsbad,California,USA), a 

Taq DNA polimerase da Biotools (Biotools,Madrid, Spain) e a Gotaq da 

Promega (Promega Corp., Madison, Wis., USA), pois estas enzimas suportam 

altas temperaturas e permitem a amplificação de fragmentos de DNA bem 

superiores a 1000 bp, assim como, por si só, a detecção exata do tamanho da 

expansão. 

Não obstante, trabalhando com as enzimas Platinum® Taq DNA 

Polymerase da Invitrogen (Carlsbad,California,USA), a Taq DNA polimerase da 

Biotools (Biotools,Madrid, Spain) apesar das condições em que teoricamente 

elas deveriam atuar, nas padronizações avaliadas foram insuficientes para 

geração dos produtos esperados. 

A enzima GoTaq da Promega, foi a enzima que na otimização da 

PCR permitiu a amplificação de fragmentos de DNA de peso molecular 

elevado, em torno de 1300 pb, como é requerido em função do número de 

repetições CGG. Desta forma, este processo gerou condições propícias para 

melhora da qualidade da reação. Esta enzima é fornecida com um tampão que 
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apresenta em sua composição um corante permitindo a aplicação do produto 

de PCR sem necessidade de adição de "Ioading buffer" economizando e 

reduzindo o custo final da análise. 

Porém, persistiam ainda algumas bandas inespecíficas, pois a 

região do genoma em estudo é rica em repetições de CGG, assim sendo, 

tornou-se imprescindível a manutenção do uso de 7-deaza-dGTP e por questão 

de econômica, aventou-se a possibilidade da supressão de seu uso. 

O 7-aeaza-dGTP trata de um nucleotídeo que apresenta um átomo 

de nitrogênio a menos na posição 7 em sua base nitrogenada púrica, quando 

comparado ao seu análogo o dGTP. A estrutura molecular desta base gera no 

local de ligação da fita dupla do DNA uma redução do número de pontes de 

hidrogênio formadas da base nitrogenada pirimídica com a citosina presente no 

nucleotídeo da fita complementar do DNA em amplificação. A cópia de DNA 

gerada assemelha-se à estrutura de conformação espacial da forma B do DNA 

e reduz a possibilidade de ligações inespecíficas, com formação de "hairpin" 

quando se manipulam regiões do genoma ricas em C+G como é o caso do 

gene em estudo (INNIS et ai.; 1990). 

No experimento real izado por Pang et aI. (2006), houve a 

substituição completa do dGTP normal pelo 7deaza 2' -dGTP na reação de 

PCR associado aos demais dNTPs (dATP, dCTP, dTIP) na concentração de 

0,2 mM, gerando resultados efetivos. 

Já em outro estudo, segundo Innis et.al.(1990) em gene de cobaio 

com 74% de composição de CG foram realizados testes da concentração ideal 

para a utilização deste dNTP, onde observou-se que a proporção ideal seria de 

3:1. As mesmas concentrações foram utilizadas em trabalho realizado por Roy 

et ai. (2006). Essas proporções, recomendadas nas literaturas supracitadas, 

em nosso experimento provocou uma redução drástica de amplificação dos 

produtos da PCR devido a redução de afinidade dos iniciadores e a da enzima. 

Por conseqüência, testes de diferentes concentrações para nova adequação 

foram necessários, em busca das condições ideais de concentração do 7-

deaza dGTP. 

Esses testes foram tabulados no Quadro 05 onde podem ser 

observadas as quatro diferentes concentrações; a que apresentou melhor 

definição sem formação de bandas in específicas, foi a de 100JlM de 7 -deaza-
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dGTP associada a 100!1M de dGTP, que permitiu melhor visualização de todas 

as bandas, bem como, a do controle interno, reduzindo o volume final em cada 

reação a partir do protocolo original. 

O mecanismo de atuação do DMSO não está muito bem esclarecido 

(http://www.qbiogene.com/products/pcr/ dmso.shtml; http://www.med.yale. 

edu/genetics /ward/tavi/p16.html). Apesar de se observar em algumas 

referências que a presença do DMSO auxílía na separação dos pares de base, 

facilitando a hibridação dos iniciadores - em outros casos atua como um 

adjuvante que reduz em 50% a atividade da Taq DNA polimerase I (Mullis et 

al.;1992) porém ao se trabalhar com uma PCR "multiplex" em regiões ricas de 

CG há melhora na eficiência (elevando a concentração do produto formado) e 

na especificidade da reação. Porém é necessária a realização de testes para 

verificar a proporção mais adequada, usualmente, suas concentrações podem 

variar entre 1 e 10% segundo Saga et.al. (2004) e Saluto et ai. (2005). 

Outro fator limitante dentro do processo trata-se do tipo de gel a ser 

utílízado para observação dos produtos formados. Ao avaliarem-se os produtos 

em gel de agarose a 2% (Aman et al.;1999) não se observa resolução 

suficiente para avaliação dos diferentes genótipos. Na busca de uma 

alternativa necessária, foram realizados géis de poliacrilamida em diferentes 

concentrações, sendo testadas a 6% e a 8%. O último citado permitiu uma 

melhor definição das bandas e após vários testes do desempenho 

eletroforético foram estabelecidas as condições de 100W e 30mA durante um 

período de 4 horas e 45 minutos, as quais foram utilizadas para a avaliação 

dos pacientes em estudo. 

Alguns outros trabalhos também após a PCR, seus produtos foram 

separados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 6%. Pena e Sturzeneker 

(1999); e Pang et ai. (2006) e puderam avaliar seus resultados com 

fidedignidade. No estudo avaliado por Oliveira et ai. (2004), durante seus 

procedimentos, utilizou-se o gel não desnaturante a 7,5% aproximando-se dos 

dados utilizados no nosso experimento. 

Para melhor visualização do gel outro fator a ser adequado seria a 

coloração, pois ao incluir o 7deaza-dGTP na reação, este diminui a afinidade 

dos produtos da PCR formados à coloração com brometo de etídeo nas 



Discussão 72 -----------------------------------------------------

concentrações usuais, sendo uma alternativa o uso de coloração por nitrato de 

prata (SALUTO et. aI. ; 2005). 

Testes com "sybergreen" também foram realizados sendo os tempos 

e concentrações usuais insuficientes para a coloração efetiva do gel. 

Desta forma a coloração realizada com nitrato de prata a 1,7% 

promoveu melhor visualização das bandas em análise, reproduzindo os dados 

encontrados nos diferentes trabalhos (PENA e STURZENEKER;1999, 

BARBATO e MOREnO; 2001). 

Durante o processo de análise dos fragmentos gerados foi utilizado 

tomo referência um marcador de tamanho de fragmento de DNA de 100bp da 

INVITROGEN utilizando-se o sistema de foto-documentação (Multilimage™ 

Light Cabinet, Chemilmager™ Ready, Alpha Innotech Corporation) com o 

programa que permite a comparação dos fragmentos de DNA (Sambrook et 

ai.; 2001). Aventou-se a possibilidade de análise dos fragmentos por 

sequenciamento utilizando-se um iniciador marcado com F AM. 

Os testes iniciais com protocolo permitiram a amplificação com o 

iniciador marcado, porém surgiu uma limitação dentro do processo de 

avaliação do tamanho dos fragmentos. Foi verificado junto aos distribuidores, e 

para o equipamento utilizado durante as análises, que inexistem no mercado 

pesos moleculares que se assemelhem aos tamanhos dos fragmentos gerados 

pela amplificação das cópias de CGG esperadas, pois esses fragmentos têm 

tamanhos superiores a 1000 bp impedindo a identificação dos produtos de 

elevado tamanho; somente existem disponíveis para os equipamentos pesos 

que se aproximam de 550 bp. 

Assim sendo, somente foi possível avaliar os fragmentos do controle 

interno que reproduziram os dados encontrados atráves de análise comparativa 

com o sistema Alpha Innotech onde o controle interno apresenta uma análise 

semelhante a encontrada no gel de poliacrilamida. 

Depois de estabelecidas as modificações foram avaliados os 102 

pacientes selecionados sendo 31 considerados normais (23 do sexo 

masculino e 08 do sexo feminino) com valores de VNTR 5 a 50 (500 a 634 

bp), 57 indivíduos com diagnóstico portador (35 do sexo masculino e 22 do 

sexo feminino) na faixa de 50 a 200 VNTR (635 a 1070 bp) e como 
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sindrômicos 14 indivíduos (12 do sexo masculino e 02 do sexo feminino) com 

valores de VNTR acima de 200 (acima de 1070 bp). 

Alguns outros trabalhos foram realizados utilizando-se a PCR 

sendo que um realizado por Haddad et al.(1999), identificou cinco garotos 

com alelos expandidos e 17 outros pacientes como carregadores de alelos 

tanto pré-mutados quanto na "zona cinza". 

No trabalho realizado no município de Blumenau-SC, nas escolas 

municipais e na APAE, entre 2000-2001, dos 63 pacientes submetidos a estudo 

molecular encontraram-se três (3) indivíduos com número de repetições 

alteradas. Um deles apresentou 50 repetições, estando, portanto, na "zona 

cinza" , isto é, paciente pré-mutado. Os outros dois pacientes apresentaram 

bem mais de 200 repetições sendo, portanto, afetados. Dentre os 63 pacientes 

57 já foram diagnosticados como normais para SXF, isto é, não ultrapassaram 

as 50 repetições de CGG, sendo que as variações oscilavam entre 17 e 36 

CGGs assim, excluindo a síndrome (BARBATO e MOREnO; 2001). 

Já os resultados das análises moleculares segundo Oliveira et aI. 

(2004), apresentaram 24 indivíduos com a banda polimórfica de 550pb e a 

banda controle de 223pb. Portanto, esses foram considerados normais, um 

caso não apresentou a banda polimórfica, apenas a controle, evidenciando a 

falta de amplificação da região alvo, ao caracterizar a presença de 4% de 

portadores de FRAXA entre os pacientes estudados o que corrobora os dados 

da literatura, reforça o conceito de que esta doença representa um dos fatores 

etiológicos mais importantes em transtornos invasivos de desenvolvimento e 

que deve ser investigada em todo indivíduo com esses distúrbios 

comportamentais. 

O estudo molecular baseado na PCR foi inconclusivo para a maioria 

das mulheres (92,3%). Neste estudo, somente uma paciente que apresentou 

um caso positivo para a avaliação citogenética teve um resultado alterado pela 

PCR. Três indivíduos com baixa percentagem de células com X-marcador no 

estudo citogenético tiveram um alelo simples CGG normal (STEINER et aI.; 

2005). 

Segundo estudo realizado por Roy et aI. (2006), 43 % dos pacientes 

apresentaram uma mutação mosaica. A prevalência de homens que carregam 

a mutação completa é de 15 a 20% entre os indivíduos afetados. 
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Em um estudo de levantamento 1.253 homens atendidos nas 

escolas da Tasmania, Loesch et aI. (2007) identificaram 33 carreadores de 

alelos intermediários ou "zona cinza", definido pelos autores como repetições 

entre 41 a 60 CGG. Vinte carreadores tiveram necessidade de educação 

especial mesmo sendo atendidos em escola regular, 10 eram estudantes 

regulares, e 3 eram irmãos de estudantes com necessidades especiais 

previamente identificados como carreadores de "zona cinza". Loesch et aI. 
-

(2007) encontrou significante elevação de atividade transcricional em parentes 

de carreadores intermediários por carregar alelos comuns de 5 a 40 repetições 

(p menor que 0.001). 

Com as ferramentas moleculares usuais, é agora possível 

determinar a presença e o número de repetições da expansão para diagnóstico 

acurado, testes pré-sintomáticos e status de carregar um "screening'tENE

CHOOTAN E POH SANLAI , 2005). 

Numerosos métodos de diagnostico vêm sendo desenvolvidos para 

o diagnóstico da SXF, incluindo a citogenética, "Southern blotting", PCR, PCR 

com metilação especifica (ms-PCR), transcrição reversa seguida da PCR (RT

PCR), e análise immunohistoquímica. A PCR convencional havia falhado em 

identificar fragmentos contendo grandes repetições CGG pelo elevado 

conteúdo de C+G .. Podemos sugerir que um único teste torna-se insuficiente 

para caracterizar o diagnóstico completo da SXF. 
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CONCLUSÃO 

A avaliação citogenética permitiu diferenciar três grupos de indivíduos: 

normais, portadores e sindrômicos. Porém em muitos casos são inconclusivos 

para o diagnóstico final e definitivo de pacientes com suspeita clínica evidentes. 

As modificações propostas na metodologia permitiram a diferenciação 

das três características clínicas pela identificação das STRs a saber: 6-54 (500-

634bp) , 55-200 (635-1070), >200 (>1070) 

Algumas enzimas tradicionais, somente, apresentaram capacidade de 

reatividade permitindo amplificar os fragmentos de pesos moleculares 

encontrados dentro dos experimentos. 

A PCR mostrou-se rápida e com custo relativamente menor, sendo 

portanto, aplicável no auxílio ao aconselhamento genético dos indivíduos e 

suas famílias. 

Ao se comparar os diferentes sistemas de avaliação sugere-se que os 

critérios diagnósticos clínico, citogenético e PCR devem ser utilizados de em 

conjunto para confirmação de diagnóstico. 
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Anexo I 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I 1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁ VEL 

1. Nome do Paciente: .... ............... ....... ................. ........................ .................................. .... ......... . 

Documento de Identidade Nº :............... ...... .......... .... ........ .. ...... ...... Sexo : ( ) M ( ) F 

Data de Nascimento: ........... .! ........... .! ... .. ..... . 

Endereço: ........... .. ....... ...... ........ .. ............... ..... ........... .... ............ Nº : ... .. ..... .. ..... ... Apto : ........... ........ . 

Bairro: .. ... ............. .... ...... ....... ..... ................ Cidade: ..... ... ......... ... ............ .. ... .... .. ...... ......... . : ........ .. .. . . 

CEP: .. ..... ................ ..... .. ... ..... ... ..... .... . Telefone: ..... .... .. .... .......... .... ........ ... ..... ... .. .......... .... .. ... ...... .. 

2. Responsável Legal: ... ... ... ............... ........... .. ............................. ... ...................... .... ....... ... ..... .... ... ... .. . 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, elc.) : .................. .. ... .. ... .............. ........ .... ............... . 

Documento de Identidade Nº: ............... .. .............. ... ........................ ........ .. Sexo : ( )M ( )F 

Data de Nascimento: ........ ..!. ...... .. .! ............ . 

Endereço: .... .. ... ... ........ .. ..................... .. .... .... ........................................ Nº: ............... Apto: ............. . 

Bairro : .. .............. ... .. ... .... ... .... Cidade: ... .................. ........... CEP: .... .... ... ..... ... .. ... Tel: ................ ....... . 

In - DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. Título do Protocolo de Pesquisa: Estudo comparativo das metodologias da PCR e 

citogenética para diagnóstico da Síndrome de Martin-Bell. 

2. Pesquisador: Ana Cristina Messas 

Cargo/Função:.Farmacêutica Bioquímica Inscrição Conselho Regional Nº:15331 
Departamento da FCF/USP : Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 
Risco Mínimo (X) Risco Médio () 
Risco Baixo () Risco Maior () 

4. Duração da Pesquisa: início: Novembro de 2006 término: Dezembro de 2007 

m - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

Prezado Paciente, 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa acima citado que estou 

desenvolvendo em conjunto com o médico Dr. Caio César Benetti Filho da Universidade do Oeste 

Paulista (UNOESTE) . Esse estudo é necessário para a avaliação da metodologia a ser estabelecida 

para o diagnóstico da síndrome do sítio frágil do cromossomo X. 
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Para participar desta pesquisa precisarei do seu consentimento e de amostras de 

sangue, que serão coletadas no Setor de Coleta do Laboratório Clínico da UNOESTE. O risco a sua 

saúde será mínimo, em função da coleta a de sangue que pode formar uma mancha roxa 

(hematoma) no local da picada da agulha. Precisarei, ainda, que você responda algumas perguntas 

sobre doenças existentes nas pessoas de sua família, hábitos alimentares e uso de medicamentos. 

Você não receberá qualquer pagamento por sua participação neste estudo, sendo desta 

forma uma participação voluntária . Caso seja de seu interesse, também disponibilizarei o resultado 

dos seus testes genéticos no final da pesquisa. Você poderá escolher se deseja saber ou não o 

resultado de seu exame. Bem como ao final do estudo deverá haver um encaminhamento a uma 

orientação genética de aconselhamento, caso se laça necessário. 

Você pode retirar-se a qualquer momento do estudo, sem penalidades ou prejuízo ao 

atendimento e tratamento vinculado aos serviços· de saúde prestados pela Universidade do Oeste 

Paulista. 

A finalidade desta pesquisa está ligada a um diagnostico mais preciso com relação a sua 

suspeita clínica em busca de direcionamento mais adequado do tratamento e acompanhamento a ser 

desenvolvido pelo seu médico . 

Sua identidade será mantida em segredo, suas informações médicas e pessoais 

importantes ao seu conhecimento, de sua família e seus resultados serão mantidas e ser tema de 

debate e aulas. Impedindo desta forma qualquer discriminação a você ou seus familiares. 

Os dados genéticos resultantes desta pesquisa ligados diretamente a você não serão 

divulgados, nem ficarão acessíveis a outras pessoas, sejam elas: empregadores, empresas 

seguradoras e instituições de ensino, e também não poderão ser fornecidos para verificação e 

comparação com outras amostras para propósitos judiciais ou outras finalidades, somente quando 

você fornecer o seu consentimento. Bem como o seu material genético só poderá ser utilizado em 

outra finalidade com o seu consentimento prévio ou seu representante legal (pai, mãe ou tutor) e 

diante da elaboração de novo procedimento de pesquisa, com aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Seu material genético (amostra de DNA) será armazenado, devidamente identificado, 

sendo reconhecido através de numeração e as letras iniciais do seu nome e datado, garantido sigilo e 



__________________________________________________________________ Anexos 92 

respeito. Em arquivo protegido por senha teremos a identificação dos códigos com os nomes 

completos bem como telefones e endereços para entrar em contato com você quando necessário, 

seja fornecimento de informação de seu interesse (por exemplo, resultados de exames para 

acompanhamento clínico ou aconselhamento genético) ou para a obtenção de consentimento 

específico para uso em novo projeto de pesquisa. Seu material genético estará armazenado e sob 

responsabilidade única e exclusivamente do laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de 

Ciênci§is Farmacêuticas da Universidade de São Paulo-USP, sendo que a qualquer momento você 

poderá solicitar a retirada deste material. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa, ou se ocorrer lesão ou doença 

relacionada com a investigação você pode entrar em contato com o Dr. Caio César Benetti Filho 

(telefone: (14) 9775-2327) , Ana Cristina Messas (telefones: 3229 2000 ramal 2114/97026119) ou 

ProL Mário Hirata (telefone: 30913660) a qualquer hora do dia. 

Eu, declaro que, após 

convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, aceito, 

voluntariamente, em participar do presente Protocolo da Pesquisa. 

Presidente Prudente, de de 20 ...:.., _ _ _ ' 

Assinatura do sujeito 
de pesquisa 

Assinatura do 
pesquisador 

(carimbo ou nome legível) 
Uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será fornecida para você 
pela Farmacêutica e Bioquímica do estudo. 
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Anexo n 
Serviço de Genética Humana e Médica e Biologia Molecular 

UNOESTE - Presidente Prudente - SP 

Anamnese 
I . Identificação: 

Nome: sexo: ____ _ 
Idade: Data de Nascimento: Cor: ______________________ ___ 
Mãe: Idade: ____ ________ _ __ 
Escolaridade: Cor: Profissão: ______________________ _ 
Pai : Idade: _________ ______ __ 
Escolaridade: Cor: Profissão: ______________________ _ 

Endereço: Solicitação: ______________________________ __ Fone: _______________________ ___ 

2. Queixa e duração 

3. Dados gestacionais e antecedentes matemos e paternos 
Pré-natal ( ) PelÍodo____ Duração da gravidez____ Início dos movimentos fetais _ _ ___ _ 
Intensidade Ganho de peso com a gravidez _kg Hemorragia ( ) Processo febril ( ) 
Contágio ( ) Edema ( ) PA_Convulsões () Polidrâmnio ( ) Oligodrâmnio ( ) 
Obs.: _ ____ ______________________________ _ 

Enfermidades agudas/crônicas: 

Fatores físicos/químicos : 

Engravidou na vigência de 
anticoncepcionais Especificar ____________________________________________________ _ 

4. Parto 
Normal ( 
Hospitalar ( 
Obs.: 

Cesariana ( ) Fórceps ( ) Obs.: ________________ _ 
Domiciliar ( ) Outro ( ) Especificar ________________ _ 

5. Condições do RN 
Peso Comprimento PC_____ PT ______ APGAR ____ Choro _______ _ 
Cianose Sucção Tônus ____ _ IctelÍcia ______________ _ 
Fototerapia ( Exanguíneotransfusão ( Permanência na maternidade __________ __ 
Febre Convulsões Obs. : _________________ _ _ 
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6. Evolução 
Firmou cabeça Sorriso social Sentou com apoio _____ _ 
Sentou sem apoio Andou Palavra Frases ________________ _ 
Fechou fon tane I a Controle vesical ____________________________________ _ 
Anos de escolaridade Tipo de escola. ______________________________________ _ 
Passado mórbido: Doenças próprias da infância: ______________________________________ _ 

Complicações _______________________________________________________ _ 

Convulsões (quantos episódios, tempo de duração, descrição, tratamento) _________ _____ _ _ 

7 . Antecedentes Familiais 
Diabetes Lepra Tuberculose ____ _____ _ 
Sífilis Bronquite Reação medicamentosa, ________ __ _ 
Epilepsia Droga. _____ _ _ ____ _ 
Retardo mental Outras doenças na família _______________ _ _ 
Recorrência familial da doença semelhante ___________ _ ___ _ _____ ___ _ 

Caso de malformação na família. __________________ _ _ _____ ___ __ 

Recorrência familial de alguma outra doença _ _ _ _ _____________ ____ _ 
Consangüinidade entre os pais? ( ) Tipo _ ___ _ _ 
Método anticoncepcional utilizado ______ ___ __ 

O casal adota planejamento familial ( ) 
O casal desejou este filho ( ) 

O casal deseja mais filhos () Obs.: _______________ ________ _ 

8. Heredograma 
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9. Exame Físico 

A. Biometria 
Estatura ______ cm ( %) Peso -----Er ( %) Envergadura ____ cm ( %) PC __ cm ( %) 
PT ____ cm ( %) 011 ____ mm ( %) DIE ____ mm ( %) Bregma, _ _ __ ___ 
AP cm BP cm BPx 100 = ___ _ I.C. = _____ ___ 

B. Crânio e face 
Microcefalia () Macrocefalia ( ) Hidrocefalia ( ) Craniossinostose () Occipital plano ( ) 
Proeminente ( ) Abaulamento Frontal () labela proeminente () Assimetria craniana ( ) 
Braquicefalia ( ) Dolicocefalia () Plagiocefalia ( ) Faceis triangular ( ) Faceis redonda ( ) 
Assemetria Facial( ) Áreas de aplasia de couro cabeludo( ) Implantação do cabelo Normal( ) Baixa( L 
Obs.: ______ ___________ ___________________ _ 

C. Orelhas 
Grandes ( ) Pequenas () Implantação nonnal () Baixa () Microtia ( ) Pavilhão malformado ( ) 
Apêndices auriculares ( ) Ausência do conduto auditivo externo ( ) Estenose do mesmo ( )Fístula ( ) 
Obs. : __________________________________________________________ _ 

D. Olhos 
Sinofre ( Ptose Palpebral () Estrabismo ( ) Convergente () Divergente ( ) Infecção ( ) 
Lacrimejamento ( ) Anoftalmia ( ) Microftalmia ( ) Hipertelorismo ( ) Prega epicântica ( ) 
Fendas palpebrais oblíquas para cima ( ) Para baixo ( ) Retificados ( ) Exoftalmo () Nistagmo ( ) 
Esclereóticos azuis ( ) Íris ( ) Coróide ( ) Cristalino ( ) Retina ( ) Pálpebra ( ) 
Aniridia ( ) 
Manchas na íris( ) Glaucoma congênito( ) Cataratas( ) Opacidade comeana( ) Retinose pigmentar( ) 
Obs.: ________________________________________________________ _ 

E. Nariz 
Em sela ( ) ponte nasal: base nasal Estenose de narinas Columela ______ __ 
Desvio de septo ( ) Hipoplasia alar ( ) Nariz proeminente ( ) 
Obs.: ___________ ____ ___________________ __ 

F. Maxilar e Mandíbula 
Hipoplasia maxilar ( ) Micrognatismo ( )Macrognatismo ( ) Progatismo ( ) Retrognatismo ( ) 
Filtro Nasal Obs.: ______________________ _ 

G. Boca 
Lábio leporino ( Fissura palatina ( ) __________ _ 
Lábios volumosos () Fossetas no lábio inferior ( ) Comissuras bucais desviadas para baixa ( ) 
Microstomia () Macrostomia ( ) Língua fendida ( ) Língua geográfica ( ) Freio lingual curto ( ) 
Defeito dentario( ) Palato alto( ) Ogival( ) Úvula bífidal( ) Início da dentição: ___ _ 
Obs.: _______________________________________________________ _ 

H. Pescoço 
Pescoço curto ( ) Cistos ( ) Fístulas ( ) Pteriguium colli ( ) Torcicolo congênito ( ) Tireóide ( ) 
Obs.: ___________________________________________________________ _ 
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I. Tórax 
Caixa Torácica ( ) Externo curto ( ) Peito escalvado ( ) Peito carenado ( ) mamilos anormais ( ) 
supernumerários ( ) Defeitos costais ( ) 
Obs.: ________________________________________________________________ ___ 
Semiologiapulmonar: ____________________________________________________________ __ 
Semio I ogi acardiovascular __________________________________________________________ __ 

J. Coluna 
Cifose ( ) Escoliose ( ) Lordose ( Apêndice pré sacral ( ) Fóvea coccígea ( ) 
Obs.: ____________________________________________________________________ __ 

L. Abdômen 
Hérnia umbilical ( ) Hérnia inguinal ( ) Diástase músculos retos abdominais ( ) 
Obs.: _________ _________ __________ _ 
Semiologia ________________________________________________________________ _ 

M. Membros 
a. Membros Superiores: Mãos grandes ( ) Pequenas ( ) Braquidactilia ( ) Aracnodactilia ( ) 
Polidactilia ( ) Tipo: ________ _ Sindactilia cutânea ( Óssea ( ) Tipo: __________ __ 
Prega simiesca completa ( Incompleta ( ) Prega única no dedo mínimo 
( ) 
Hipoplasia da falange média do 50 dedo ( ) Clinodactilia ( ) dedo: __ Acavalgamento dos dedos ( ) 

Descrever: Deformidade por redução do membro superior ( ) 
Amelia () Focomelia ( ) Ausência congênita (total ou parcial) dos dedos ( ) Da mão ( ) 
Do antebraço ( ) Do braço ( ) 
Obs.: _ __________________________________________________________________ __ 

b. Membros Inferiores: Pés grandes ( ) Pequenos ( ) Polidactilia ( ) Tipo, __________ _ 
Sindactilia cutânea ( ) Óssea ( ) Dedos: Pé torto congênito ( ) Cavo ( ) Calcâneo ( ) 
Equino ( ) Varo ( ) Pé plano () Distância aumentada entre o hálux e o segundo artelho ( ) 
Sulco Plantar entre o hálux e o segundo artelho ( ) Deformidade por redução do membro inferior ( ) 
Amelia ( ) Focomelia () Ausência congênita [total ou parcial de dedos] ( ) 
Obs.: __________________________________________________________________ _ 

c. Articulações: Limi tação articular ____________________________________________________ _ 
Híperextensíbilidade articular ( ) Contratura generalizada por flexão das articulações dos membros ( ) 
Luxação congênita ( ) Obs.: ___________________________ _ 

N. Genitália Externa 
Ambígua( ) Criptorquidia( ) Testículo retrátil ( ) Hipoplasia dos grandes lábios ( ) Hipertrofia do 
clitóris( ) Hidrocele congênita ( ) Hipospadia: Balanoprepucial ( ) Penoescrotal ( ) Perineal ( ) 
Epispadia ( ) Fimose ( ) Obs.: __________________________________ __ 

O. Tecidos Celular Subcutâneo 
Desenvolvimento: médio ( )Escasso ( 
Pastoso () Edema das mãos ( ) 
Gânglios ____________________ __ 

) Abundante ( ) Ausente ( ) Turgor firme ( ) Frouxo ( ) 
Pés () Outro: _______________________ __ 
Obs.: __________________________________ ___ 
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P. Musculatura 
Nomotrófica ( ) hipotrófica ( ) hipertrófica ( ) Normotônica ( ) Hipotônica ( ) Hipertônica ( ) 
Força muscular normal ( Diminuída ( ) Aumentada ( ) Agenesia muscular congêni ta ( ) 
Obs.: __________________________________ ________ _ ______ ___ 

Q. Pele e A nexos 
Pigmentação cutânea: normal ( )Aumento generalizado( )Di minuição generalizada( )Albinismo total( ) 
Parcial ( ) Vitiligo () Manchas café-com-Ieite ( ) tipo _________ _ _ _ _ 
Manchas peri-orais () Outras manchas ( ) Local: ________ _ Hemangiomas ( 

Hirsutismo ( ) Telangiectasias ( ) Alopecia generalizada ( Parcial ( 
Local: ____ _ 

Dismorfismo unguial ( Tipo _ __ _ Dos pés ( Tumorações ( 
Obs. : ______________________ ____________ _ 

R. Exames Neurológicos 
Facies: _______ __________ ____________________ _ 
Motricidade: _ ___ _ _ ___ __________________ _______ _ 
Sensibilidade: ________ ___________________________ _ 
Coordenação: ______________ _____________________ _ 
Movimentos involuntários: ___________ ______ ____________ _ 
Equilíbrio: _ _________ _ _______ ___________ ____ _ 
Linguagem: ___________________________________ _ 
Reflexos: __________ ________ ____ ______________ _ 
NervosCranianos: _____ ______________________ ______ _ 
Manifestações neuro-vegetativas : _______ ___ ____ __________ ___ __ 

Resumo dos Achados 

Impressão Diagnóstica 

Exames Solicitados 

Orientação 

Atendimento: Data: __ / __ / ___ _ 

Resultados de Exames: 
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Anexo IH 

R.I.: 
Quadro OI: Freqüência das características em Homens retardados mentalmente com ou sem 

Síndrome de X-frágil, segundo Hagerman (1987) \3 

Característica Clínica Porcentagem Sim 

1 - Retardo mental Com X- frágil 100% 
Sem X- frágil 100% 

2 - Orelhas Grandes Com X- frágil 95% 

Sem X- frágil 45% 
3 - Macroorquidismo Com X- frágil 85% 

Sem X- fráÇJil 25% 
4 - Prega Plantar Com X- frágil 85% 

Sem X- frágil 15% 
5 - Histórico familial de Retardo mental Com X- frágil 75% 

Sem X- fráÇJil 42% 
6 - Hiperatividade Com X- frágil 75% 

Sem X- frágil 25% 
7 - Tactilely defensive Com X- frágil 65% 

Sem X- frágil 18% 
8 - Déficit de atenção Com X- frágil 65% 

Sem X- frágil 19% 
9 - Hiperextensibilidade Com X- frágil 58% 

Sem X- fráÇJil 18% 
10- Linguagem litúrgica: Com X- frágil 54% 
(Fala desordenada e repetitiva) Sem X- frágil 10% 
11 - Movimento não controlado das mãos: Com X- frágil 48% 
Hand - flapping Sem X- frágil 15% 
12 - Olhos azuis pálidos: Com X- frágil 42% 

Sem X- frágil 15% 
13 - Prega simiesca: Com X- frágil 38% 

Sem X- frágil 05% 
14 - Hand - biting: (morder as mãos, roer Com X- frágil 38% 
as unhas, auto mutilação de mãos) 

Sem X- fráÇJil 26% 
15 - Contato visual pobre Com X- frágil 38% 

Sem X- frágil 25% 
16- Prognatismo 
17 - Face Alongada: 

Não 

-
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Anexo IV 
Quadro 09: Descrição das características cl ínicas para pacientes do sexo feminino, diagnóstico citogenético e diagnóstico pela 

. . . 'v' . __ .. _- . . "-" - _ _ o •• 

N R.1. B.O. O.M. O.c. SEXO Características Clínicas 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 

I. 2 15 57370886 1 521684 Portador Ponador XX 3,O%FRAX I I I 

2. 237 5146791025 534573676999 Portador Portador XX 2,0% FRAX I 1 I 

3. 3 17 514672 1036 Portador Portador XX 3,0% FRAX I I I I 

4. 330 56068686 1 53 1 70 1 897 Portador Normal XX O,O%FRAX I I I I I 

5. 478 513 627 819 Portador Normal XXO,O%FRAX 1 

6. 682 586781 557756 Portador Portador XX 3.0% FRAX 1 1 I 

7. 712 591 788 575747 Portador Portador XX 3,0% FRAX I 

8. 804 55467 1 838 542730 1004 Portador Portador XX 2.5% FRAX 1 I I I 

9. 868 568786 620810 Normal Si ndrôm ico XX 5,8% FRAX 1 I 1 I 

10. 890 564760 Portador Portador XX 2,7% FRAX 1 I I I 

11. 904 614802 59 1 788 Portador Sindrômico XX 5,4% FRAX 1 1 I I 

12. 907 5477 11 982 543722979 Portador Portador xx 1,0% FRAX 1 1 I I 

13. 909 5607609 15 598814 Portador Portador xx I,O%FRAX I 1 1 1 1 I 

14. 910 56571 1 827931 1016 5717449501106 Portador Portador XX 1,0% FRAX I I I I I 

15. 915 579711 985 554744105 1 Portador Portador XX 4.0% FRAX I I I I 

16 . 918 570689 583762 Normal Normal XX 0.0% FRAX 1 I I I 1 I 

17. 919 570695 578749 Normal Portador XX 1.4% FRAX 1 1 I I I 

18. 922 548673 590794 Normal Normal XX 0.0% FRAX 1 I I I I 

19. 925 53 1 652 Normal Portador xx 3,0% FRAX 1 1 1 1 1 
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N R.I. B.O. D.M. D.e. SEXO Características Clínicas 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15 16 17 

20. 926 522642 Normal Portador xx 3,0% FRAX I I I I I 

21. 930 562740. Normal Normal XX 0,0% FRAX I I I I I 

22. 951 573755954 594-776981 Portador Nonnal XX 0,0% FRAX I 1 I I ' I 

23. 953 590764 592 772 Portador Normal xx 0,0% FRAX I I I 1 1 

24. 954 598994 555 732 Portador Normal xx 0,0% FRAX I I I 1 I 

25, 955 5647301 147 536707 1068 Portador Sindrômica XX 5,0% FRAX I 1 I I I 

26. 961 592 774 592 765 Portador Portador XX 0,75%FRAX 1 I I I I 

27. 962 577 774 1679 559720 Sindrômico Portador XX 0,75%FRAX I I I I I 

28. 1000 594776 618785 Portador Normal XX 0,0% FRAX I I I I I I 

29. 1003 587 774 579727 Portador Normal XX 0,0% FRAX I I I 

30. 1004 592 774 569721 Portador Normal XX 0,0% FRAX I I I 

31. 1005 577 767 574727 Normal Normal XX O,O%FRAX I I I 

32. 1006 5997691336 578 7441222 Sindrômico Normal XX 0,0% FRAX I I I 

Características Clínicas 

N - Número de Pacientes Avaliados 1, Retardo mental 7. Tactilely defensive 13. Prega simiesca 

R.1. - Reg istro Interno 2, Orelhas Grandes 8. Déficit de atenção 14. Hand - biting 

B.O. - Bandas Observadas 3. Macroorqu idismo 9, Hiperextensibilidade 15. Contato visual pobre 

D,M, - Diagnóstico Molecular 4, Prega Plantar 10, Linguagem litúrgica 16. Prognatismo 

D. C. - Diagnóstico citogenético 5, Histórico Familial de Retardo Mental 11. Hand -flapping 17. Face Alongada 

Sexo - feminino 6, Hiperatividade 12. Olhos azuis pálidos 
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N 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Quadro 10: Descrição das características clínicas para pacientes do sexo masculino, diagnóstico citogenético e diagnóstico pela peR 
(diagnóstico molecular) 

RJ . B.a. D. M. D. C. SEXO Características Clínicas 

I 2 :I 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 

109 551 676 504659 Normal Normal XY 0.0% FRAX 1 I I 1 I 

121 586775 542701 897 Portador Sindrômico XY 13.0%FRAX 1 1 1 

139 573714 8349 16 525 693 843 944 Portador Sindrômico XY 5.0% FRAX I 1 

145 5787 19916 52 1 677 960 Portador Portador XY 3,0% FRAX 1 1 1 1 

160 2 15 558726 499679916 Portador Portador XY2.0% FRAX I 1 

191 211 Sindrômico Portador XY 2.0% FRAX 1 1 1 1 

203 578708 586 750 Portador Sindrômico XY 8,0%FRAX 1 1 1 

249 573703 521684 Normal Portador XY 4.0% FRAX 1 I 1 

289 573708 526 692 Normal Nonnal XY 0.0% FRAX 1 1 

292 578 719 86 1 968 542708 897 1025 Portador Sindrômico XY 14.0% FRAX 1 1 I 

343 54270888810 15 Portador Portador XY 3.0% FRAX 1 1 I 

348 5247191093 515677 1003 Portador Normal XYO.O% FRAX I I 

373 543676916 586794 Portador Sindrômico XY 17.0% FRAX I 1 I I 1 

375 565697 538684 Normal Portador XY 1,0% FRAX I I 

434 559 738 888 1025 596781 1086 Sindrômico Sindrômico XY 6.0% FRAX I 1 

505 53666 1 Normal Portador XY 3,0 % FRAX 1 I I I 1 1 

506 546666 Normal Portador XY 2.0 % I""RAX 1 1 1 I I I 

16 17 

I 

1 

I 

I 

I 

I 1 

1 

J 

I 

1 

I 
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N R.l. B.O. D.M. D. C. SEXO Características Clínicas 

I 2 3 4 5 6 . 7 8 9 lO Ii 12 13 14 15 16 17 

18. 594 53270 I 958 520693935 1047 Portador Sindrômico XY 5,0% FRAX I I 

19. 637 546666 Normal Normal XY 0,0% FRAX I I I 
20. 670 211 209 Sindrômico Sindrômico XY 5.0% FRAX I I I I I 

21. 671 567682 Normal Portador XY 1,0% FRAX I I I I I 

22. 672 205 208 Sindrômico Sindrômico XY 7,0% FRAX I I 1 I 1 

23. 684 567708858 553738 Portador Portador XY 1,0% FRAX 1 1 1 1 I 

24. 685 572 703 91 9 564715984 Portador Portador XY I,O% FRAX 1 1 1 I 

25. 701 567682 556739 Normal Nomlal XY 0,0% FRAX 1 1 I 

26. 720 554682 575731 Normal Portador XY 3,0% FRAX 1 1 1 1 I 

27. 727 563682 581739 Normal Portador XY 1,0% FRAX I J 

28. 736 568756 594769 Portador Portador XY 1,0% FRAX 1 1 

29. 829 554692 594755 Portador Portador XY 4,0% FRAX I 1 I 1 1 I 

30. 850 511 686989 542682864 Portador Portador XY 4,0% FRAX I I \ J I 

31. 85 \ 548 707 884 1009 567682864 Portador Portador XY 4,0% FRAX I \ I 1 I 

32. 855 560748 600789 Portador Sindrômico XY7,0% FRAX 1 I \ I 

33, 866 5567 11 626826 Portador Portador XY 2,0% FRAX \ I I 

34. 867 560760 632826 Portador Portador XY 4,0% FRAX I I I I 

35 . 872 564 786 601 781 Portador Portador XYO,5% FRAX \ I I I 
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N R.I. B.O. D.M. D. C. SEXO Características Clínicas 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12 13 14 15 16 17 

36. 873 564760 614826 Portador Portador XY 2,0% FRAX 1 I 1 1 I 

37. 894 560748 614810 Portador Sindrômico XY 6,0% FRAX I 1 1 I I I 

38. 896 5567359001013 5377148661020 Portador Portador XY 4,0% FRAX I I I I I 

39. 898 527667 553738 Normal Portador XY 1,0% FRAX I I I I I 

40. 899 532707 858999 5577569571115 Sindrômico Sindrômico XY 7,0% FRAX I I I 

41. 901 578763 553732 Normal Portador XY 3,0% FRAX I I I I 

42. 908 556 748 924 1085 554744950 I 106 Sindrômico Portador XY :>,0% FRAX I I I I I I 

43. 914 215662 215691 Sindrômico Sindrômico XY 5.0% FRAX I I I I I 

44. 916 561 700821 924 543 744930 1041 Portador Portador XY 3.0% FRAX I I I I I 

45. 917 539662821917 537714959 1095 Portador Normal XY 0.0% FRAX I I I I I I 

46. 920 573749 596786 1069 Portador Normal XY 0.0% FRAX I I I I 

47. 921 556678874 565759930 1062 Portador Portador XY 2,0% FRAX I I I I I 

48 . 923 548668 1000 548744893 Portador Portador XY 0,6% FRAX I I I I 

49. 924 539652814 526707 1041 Portador Portador XY 1,0% fRAX I I I I I 

50. 927 486612821 537 707 1051 Portador Portador XY 1,0% FRAX I I I I I 

51. 928 596771 554723 Normal Portador XY 1,0% FRAX I I I I I I I 

52. 929 567723 567746 Normal Portador XY 1,0% fRAX I I I I I 

53. 931 521 758 5797401101 Portador Portador XY 1,0% fRAX I 1 1 I 
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N R I. B.O. O.M. O. C. SEXO Car acterísticas Clínicas 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 1i 12 13 14 15 16 17 

54. 932 567764 567752 Normal Normal XY 0,0% FRAX I [ I I I 

55. 933 580758 572 752 Normal Sindrômico XY 6,0% FRAX I 1 I I I 

56. 934 577 759 576776 Normal Portador XY 3,0% FRAX I I 1 I I 

57. 93 5 576770 587 765 Normal Portador XY 1,0% FRAX I I I I I 

58. 936 573743 550 720 1033 Portador Portador XY 1,0% FRAX 1 I I [ I 

59. 939 580764 582759 Normal Portador XY 2,0% FRAX I I I I I 

60. 949 580758- 1712 5507 1485 1 Sindrômico Portador XY 2,0% FRAX I I I I I 

61. 950 580-776 582759 Normal Norma l XYO,O% FRAX I I I I I 

62. 952 57 1 752 577 746 11 15 Portador Portador XY 2,0% FRAX I I I I , I 

63 . 956 207 Sindrômico Sindrômico XY 8,0% FRAX I I I I I 

64. 958 598 795 975 1095 569 751 918 1050 Sindrômi co Portador XY 1,0% FRAX \ I I I I 

65 . 959 592 774 592 772 Normal Norma l XY 0,0% FRAX \ \ \ \ I 

66. 960 556753 924 1076 550738 866 990 Portador Normal XY 0.0% FRAX \ I I I I 

67. 964 628787 592 772 Portador Norma l XY 0,0% FRAX I I I I I 

68. 965 573743 572 746 Portador Normal XY 0.0% FRAX I I I I \ 

69 . 972 206 2 \2 Sindrômico Portador XY 2,0% FRAX I \ \ I \ 1 \ 

70. 1002 577 78 \ 569740 Portador Normal XY 0,0% FRAX I I I 
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Características Clínicas 

N - Número de Pacientes Avaliados 1. Retardo mental 7. Tactilely defensive 13. Prega simiesca 

R.I. - Reg istro Interno 2. Orelhas Grandes 8. Déficit de atenção 14. Hand - biting 

B.O. - Bandas Observadas 3. Macroorquidismo 9. Hiperextensibilidade 15. Contato visual pobre 

D.M. - Diagnóstico Molecular 4. Prega Plantar 10. Linguagem litúrgica 16. Prognatismo 

D. C. - Diagnóstico Citogenético 5. Histórico Familial de Retardo Mental 11 . Hand -flapping 17. Face Alongada 

Sexo - Masculino 6. Hiperatividade 12. Olhos azuis pálidos 
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