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Screening mutacional do gene HINT1 em uma amostra da 

população brasileira com quadro clínico de CMT recessivo 

Resumo

 O grande grupo heterogêneo de neuropatias periféricas hereditárias 
estão entre os casos mais comuns de perda sensitiva e fraqueza muscular 
em crianças e adolescentes. Pelo menos 84 genes estão envolvidos com 
neuropatias sensitivo-motoras hereditárias (NSMH), sendo suas formas de 
herança mais comuns as autossômico-dominantes desmielinizante e axonal e 
as neuropatias ligadas ao cromossomo X, e as mais raras as autossômico-
recessivas desmielinizante e axonal e as formas ainda não classificadas. O 
gene HINT1, possuinte de 3 exons e localizado no cromossomo 5, codifica a 
proteína Histidine triad nucleotide binding protein 1, uma variante tran-
scricional (mRNA) regulatória que hidroliza substratos. Recentemente mu-
tações em HINT1 foram também relacionadas à neuropatias axonais com 
neuromiotonia (ARCMT2-NM), e portanto à CMT. O objetivo deste trabalho foi 
realizar o screening mutacional do gene HINT1 em uma amostra da popu-
lação brasileira com quadro clínico de CMT recessivo (CMT2-AR), e foram 
encontradas 1 mutação silenciosa já previamente descrita, 1 polimorfismo 
exônico e 1 polimorfismo intrônico, também já conhecidos. Concluiu-se que 
mutações no gene HINT1 não são portanto responsáveis pela CMT-AR nesta 
amostra da população brasileira. 

Palavras-chave: HINT1; Histidine triad nucleotide binding protein 1; mutação 
silenciosa; SNP sinônimo; ARCMT2-NM 



Mutational screening of the HINT1 gene in a sample of the Brazilian 

population with clinical picture of recessive CMT

Abstract

 The large heterogeneous group of inherited peripheral neuropathies are 
among the most common causes of sensory loss and muscle weakness in 
children and adolescents. At least 84 genes are involved in inherited sensory-
motor neuropathies (NSMH), being the demyelinating and axonal autosomal-
dominant and the X-linked neuropathies their most common forms of inheri-
tance, and the demyelinating and axonal autosomal-recessive and not yet 
classified forms the most rare ones. The HINT1 gene, with 3 exons and locat-
ed on chromosome 5, encodes the protein Histidine triad nucleotide binding 
protein 1, a regulatory transcriptional variant (mRNA) that hydrolyzes sub-
strates. Recently, mutations in HINT1 were also related to axonal neuropathy 
with neuromyotonia (ARCMT2-NM), and therefore to CMT. The objective of 
this study was the mutational screening of the HINT1 gene in a sample of the 
Brazilian population with clinical recessive CMT (CMT2-AR), and 1 silent mu-
tation previously described, 1 intronic polymorphism and 1 exonic polymor-
phism, both also known, were founded. It was then concluded that mutations 
in the HINT1 gene are not responsible for CMT2-AR in this particular sample 
of the Brazilian population. 

Key-words: HINT1; Histidine triad nucleotide binding protein 1; silent muta-
tion; synonymous SNP; ARCMT2-NM 
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Introdução



1. Charcot-Marie-Tooth – CMT 

 A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT), descrita em 1886 por Jean-
Martin Charcot e Pierre Marie, na França e por Henry Tooth, na Inglaterra, 
consiste hoje na mais comum neuropatia periférica de etiologia genética, 
sendo responsável por 80 a 90% dos casos (GEMIGNANI et al., 2001). A 
CMT enquadra-se no grupo de neuropatias hereditárias motoras e sensitivas 
(HMSN) (BEEDON e McDERMOTT, 1977) e pode ter padrão de herança 
autossômico dominante, autossômico recessivo, ligado ao cromossomo X, de 
caráter recessivo ou dominante e também de herança mitocondrial, conforme 
detalhadamente descrito nas Tabelas 1-8 (MARQUES et al., 2003; 
TURNPENNY e ELLARD, 2009; BIRD, 2013; GENARI, 2011). 
 O fenótipo clássico da CMT caracteriza-se pela presença de fraqueza 
e atrofia muscular distal, inicialmente localizada nos membros inferiores,  
acometendo posteriormente os membros superiores, acompanhada da perda 
sensitiva distal e redução ou ausência dos reflexos profundos;  
frequentemente associado a deformidade dos pés (pes cavus; “pés caídos”), 
mãos (mãos em garra) e coluna vertebral e a tremores nos membros 
superiores (ZÜCHNER e VANCE, 2005; TSUJI et al., 2004; VINCI et al., 2005; 
OMIM, 2005; GARZÓN et al., 1997; BAETS et al., 2014). Apesar de haver 
grande variabilidade quanto à idade de início e presença de manifestações 
incomuns, na maior parte dos casos a progressão da doença é lenta e 
resulta em comprometimento leve a moderado, sem alteração da expectativa 
de vida (PAREYSON e MARCHESI, 2009). 
 Com base em estudos eletrofisiológicos, a CMT pode ser dividida em 
dois tipos principais: tipo I, a forma desmielinizante, onde é observada a 
diminuição da velocidade da condução nervosa (<38 m/s), a hipertrofia dos 
nervos  periféricos e desmielinização e remielinização segmentar; e tipo II, a 
forma axonal, na qual a velocidade de condução dos nervos é normal ou 
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levemente diminuída (>38 m/s), com degeneração e regeneração crônicas 
dos axônios sensitivos e motores (MARINHO et al., 2003; Züchner et al., 
2004; AHO et al., 2004; BIRD, 2013; LUIGETTI et al., 2016).  No entanto, 
outras formas de CMT são definidas, incluindo a CMT4 (forma 
desmielinizante e recessiva), CMT2-AR (forma axonal e recessiva), CMTX 
(forma ligada ao X) e CMTI (forma intemediária) (BERCIANO et al., 2012). 
 Sob os critérios da biologia molecular, são hoje conhecidos pelo 
menos 84 genes responsáveis pelos variados tipos de neuropatias 
hereditárias (LUIGETTI et al., 2016). De todos os tipos de CMT, a CMT tipo 2 
é a que possui maior heterogeneidade genética, porém as causas mais 
comuns são: uma duplicação ou deleção no gene da proteína da mielina 
periférica 22 (PMP22) em 50% dos casos de CMT geral e 70% dos casos de 
CMT desmielinizante, enquanto mutações nos genes PMP22, GJB1 (proteína 
de junção GAP β-1 responsável pela proteína conexina 32), MPZ (proteína de 
mielina zero) e MFN2 (mitofusina 2) constituem juntos 90% dos casos de 
CMT (SZIGETI e LUPSKI, 2009). Enquanto para a CMT1 o diagnóstico 
molecular é alcançado em 75-85% dos casos, na CMT2 tal diagnóstico é 
alcançado em apenas 20-40% dos casos (REILLY et al., 2011; GUTMANN e 
SHY, 2015). 
 A CMT2-AR está atualmente associada com os genes LMNA (lamina A/
C), na CMT2A-AR, que apresenta quadro clínico severo, com envolvimento 
da musculatura proximal; GDAP1 (proteína associada de diferenciação 
gangliosídeo-induzida 1), que apresenta quadro clínico similar à CMT4A; 
NEFL (cadeia leve de neurofilamento), geralmente associado a uma 
neuropatia axonal severa; à região cromossômica 19q13.1-13.3 (CMT2B-AR), 
ainda sem gene identificado (BERCIANO et al., 2012); e ao gene HINT1 

(proteína ligante de nucleotídeo tríade de histidina 1), manifestando-se em 
uma forma cujo quadro clínico caracteriza-se pela presença de neuropatia 
axonal associada à neuromiotonia (ARCMT2-NM) (ZIMOŃ et al., 2012). No 
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estudo realizado por LAŠŠUTHOVÁ et al. (2014), no entanto, mutações no 
gene HINT1 mostraram-se causa frequente de CMT na população tcheca, 
mesmo em pacientes com ausência de neuromiotonia, o que evidencia a 
necessidade da pesquisa por mutações em tal gene. 

Tabela 1 - Formas desmielinizantes (Charcot-Marie-Tooth 1) - herança autossômica 
dominante 

Tabela 2 - Formas desmielinizantes (Charcot-Marie-Tooth 1) - herança autossômica 
recessiva 

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

PMP22 (duplicação/
mutação de ponto)

Proteína da Mielina 
Periférica 22

17p11.2 CMT1A - HNPP (deleção) 

MPZ Proteína de Mielina 
Zero 

1q22 CMT1B, CMT1E Início tardio (formas 
axonais); 
anormalidades 
pupilares (CMT2J)

Axonal 
(CMT2I,CMT2J) e 
intermediário (CMT 
DID)

LITAF Fator TNFα LPS-
induzido   

16p13.3-p12 CMT1C - -

EGR2 Resposta de 
Crescimento 
Precoce 2

10q21.1-q22.1 CMT1D Início precoce AR (CMT4E)

NEFL Cadeia Leve de 
Neurofilamento 

8p21 CMT1F - Axonal (CMT2E)

ARHGEF10 Fator de Troca 
Nucleotídeo Guanina 
Rho 10 

8p23 - Hipomielinização 
assintomática 

-

FBLN5 Fibulina 5 14q32.12 CMT1+ Degeneração 
macular; pele 
hiperelástica 

HMN

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

GDAP1 Proteína Associada 
de Diferenciação 
Gangliosídeo-
Induzida 1

8q13-q21.1 CMT4A Início precoce; 
paralisia de 
diafragma e prega 
vocal

Axonal (CMT2K) e 
intermediário (CMT-
RIA)

MTMR2 Proteína 
Miotubularina-
Relacionada 2

11q22 CMT4B Evaginações de 
mielina; facial e 
bulbar

-

SBF2 Fator de Ligação 
SET 2

11p15 CMT4B2 Evaginações de 
mielina; glaucoma

-

SBF1 Fator de Ligação 
SET 1

22q13.33 CMT4B3 Evaginações de 
mielina

-

SH3TC2 Domínio de 
repetição de 
tetratricopeptídeo e 
SH3 2

5q32 CMT4C Escoliose severa -
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Tabela 3 - Formas axonais (Charcot-Marie-Tooth 2) - herança autossômica dominante

NDRG1 Gene N-myc 
Downstream-
Regulado 1

8q24.3 CMT4D Surdez 
sensorineural

-

PRX Periaxina 19q13.1-q13.2 CMT4F Início precoce; 
ataxia sensitiva

-

HK1 Hexoquinase 1 10q22 CMT4G (Russe) - -

FGD4 Proteína de Ligação 
F-actina FGD1-
relacionada

12p11.2 CMT4H Início precoce SPG57

FIG4 Fosfatase Inositol 
SAC Domínio-
contida 3

6q21 CMT4J Início precoce Síndrome Yunis-
Varón; epilepsia/
polimicrogiria

CTDP1 Domínio C-terminal 
da Subunidade A da 
RNA Polimerase II, 
Fosfatase da 
Subunidade 1

18q23 CCFDN Catarata congênita; 
dismorfismo facial;  
neuropatia

-

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

KIF1B Membro da Família 
Kinesina 1B

1p36.2 CMT2A1 Família única -

MFN2 Mitofusina 2 1p36.2 CMT2A2 Atrofia ótica; sinais 
do trato piramidal

-

RAB7 Proteína Ras-
Associada Rab7

3q21 CMT2B Perda sensitiva 
severa, ulcerações

-

TRPV4 Receptor de 
Potencial Transitório 
do tipo Vanilóide 
subfamília V, 
membro 4

12q24 CMT2C Paralisia de prega 
vocal

SPSMA; SMA distal 
congênito

GARS Glicil-tRNA-sintetase 7p15 CMT2D Predominância de 
membros superiores

HMN5A

HSPB1 Proteína do Choque 
Térmico Pequena B1

7q11.23 CMT2F - HMN2B

HSPB8 Proteína do Choque 
Térmico Pequena B8

12q24 CMT2L - HMN2A

AARS Alanil-tRNA-
sintetase

16q22 CMT2N - -

LRSAM1 Repetição rica em 
Leucina e Alfa-estéril 
Motivo-contido 1

9q33.3 CMT2P Predominantemente 
sensitiva

Formas AR

DHTKD1 Desidrogenase E1 e 
Transketolase 
Domínio-contido 1

10p14 CMT2Q - Acidúria 2-
aminoadípica e 2-
oxoadípica

TFG Gene de Fusão-TRK 3q12.2 HMSNP Fraqueza proximal; 
neuropatia

-

MARS Metionil-tRNA-
sintetase

12q13.3 CMT2 Início tardio SPG70

HARS Histidil-tRNA-
sintetase

5q31.3 CMT2 Predominantemente 
sensitiva

-
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Tabela 4 - Formas axonais (Charcot-Marie-Tooth 2) - herança autossômica recessiva 

Tabela 5 - Formas intermediárias - herança autossômica dominante 

Tabela 6 - Formas intermediárias - herança autossômica recessiva 

MT-ATP6 subunidade ATP6 de 
Mitocondrial; ATP 
sintase (complexo V)

- CMT2 Sinais piramidais Desordens 
mitocondriais 
diversas

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

LMNA Lamina A/C 1q21.2 CMT2A - Laminopatias

GAN Gigaxonina 16q24.1 Neuropatia axonal 
gigante

Início precoce; 
retardo mental

-

HINT1 Proteína Ligante de 
Nucleotídeo tríade 
de Histidina 1

5q31.1 ARAN-NM Predominantemente 
motora; 
neuromiotonia

AR-HMN com 
neuromiotonia

TRIM2 Tripartite Motivo-
contido 2

4q31.3 CMT2 de início na 
infância

- -

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

DNM2 Dinamina 2 19p1219p13.2 CMT-DIB - Formas axonais 
(CMT2M); miopatia 
centronuclear

YARS Tirosil-tRNA-
sintetase

1p35 CMT-DIC - -

INF2 Formina Invertida 2 14q32.33 CMT-DIE Glomeruloesclerose 
segmental focal com 
falência renal

-

GNB4 Proteína ligante de 
nucleotídeo 
Guanina, β4

3q26.33 CMT-DIF - -

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

KARS Lisil-tRNA-sintetase 16q23.1 CMT-RIB Problemas de 
aprendizado

-

PLEKHG5 Proteína Homóloga 
da Pleckstrina 
domínio-contida

1p36.31 CMT-RIC - HMN4
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Tabela 7 - Formas ligadas ao X (CMTX) 

Tabela 8 - Neuropatias hereditárias episódicas focais 

* As tabelas 1-8 foram traduzidas e adaptadas de BAETS et al., 2014. 
* Siglas não especificadas presentes nas tabelas 1-8: ALS11: esclerose lateral amiotrófica 

tipo 11; AR: autossômico recessivo; ARAN-NM: neuropatia recessiva autossômica com 
neuromiotonia; ATP: adenosina trifosfato; CCFDN: catarata congênita, dismorfismo facial 
e síndrome neuropática; CMT RIA (B, C): CMT intermediária recessiva tipo A (B, C); CMT: 
Charcot-Marie-Tooth; CMT-DIB (C-F): CMT intermediário dominante tipo B (C-F); HMN: 
neuropatia motora hereditária (distal); HNPP: neuropatia hereditária com susceptibilidade 
à paralisia por pressão; LOF: perda de função; LPS: lipopolissacáride; OMIM: Online 
Mendelian Inheritance in Man; SET: Suvar3-9, Enhancer of zeste, trithorax; SH3: 
homólogo Src 3; SMA: atrofia muscular espinhal; SPG57/SPG70: paraplegia espástica 
tipo 57/70; SPSMA: atrofia muscular espinhal escápulo-peroneal; TRK: tirosina quinase.  

1.1 Epidemiologia da doença de Charcot-Marie-Tooth

 Embora haja crescente interesse na doença, os estudos 
epidemiológicos sobre a CMT são poucos, o que acarreta em uma 
insuficiente elucidação da epidemiologia real da doença (BARRETO et al., 
2016). 

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

GJB1 Proteína Associada 
à Junção GAP B1

Xq13.1 CMTX1 Fenótipo mais 
severo em homens 
(desmielinizante)

-

AIFM1 Fator Mitocondrial de 
Indução à Apoptose; 
Associado 1

Xq26.1 CMTX4 Síndrome do 
Cowchock: CMT2; 
declínio mental e 
surdez

-

PRPS1 Foforibosilpirofosfato
-sintetase 1

Xq22-q24 CMTX5 Fenótipo severo de 
CMT2 com surdez e 
neuropatia ótica

-

PDK3 Isoenzima Quinase 
Piruvato 
Desidrogenase 3

Xp22.11 CMTX6 CMT2 -

Gene Produto do gene Locus Fenótipo Características 
adicionais

Fenótipos 
alternativos 

PMP22 deleção/
mutação de ponto 
LOF

Proteína da mielina 
periférica 22

17p11.2 HNPP - CMT1A (duplicação)
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 A necessidade de um diagnóstico elaborado dificulta a determinação 
da prevalência da CMT, já que tal estimativa requer a identificação de todos 
os pacientes de uma região ou uma população particular. A grande diferença 
da prevalência e a heterogeneidade da doença nas populações já 
estudadas complicam e confirmam a dificuldade de tais estudos 
(MLADENOVIC et al., 2011). A análise realizada por BARRETO et al., em 
2016, por exemplo, baseou-se em artigos de diversos países de origem 
européia, não sendo, na realidade, um levantamento populacional original.   
 O tipo de CMT cuja prevalência foi mais estudada é o tipo 1, a forma 
mais comum da doença, enquanto a prevalência da CMT2 é raramente 
relatada devido à dificuldade de dicerní-la de outras neuropatias de início 
mais tardio (DYCK et al., 1983; BOERKOEL et al., 2002). 
 A prevalência hoje considerada é de 9.37-20.1/100.000 indivíduos, 
sendo que seu valor mais baixo provavelmente foi estabelecido de acordo 
com estudos mais antigos, baseados apenas em métodos diagnósticos 
clínicos e critérios diagnósticos (MOSTACCIUOLO et al., 1991; MLADENOVIC 
et al., 2011). O valor mais alto pode por sua vez ser explicado pela inclusão 
posterior de pacientes com sintomas leves ou mesmo ausentes estudados 
devido a seu parentesco com pacientes diagnosticados, como ocorreu em 
2011 no estudo de BRAATHEN et al., em que houve um esforço consciente 
de incluir todos os casos de CMT de um determinado condado da Noruega, 
o que elevou significativamente o valor máximo de prevalência da CMT para 
82.3/100.000 e apontou pequena diferença entre as prevalências da CMT1 e 
2 na população estudada (CMT1: 48.2% e CMT2: 49.4%), um dado bastante 
divergente com os dados provenientes de outras regiões. Muitos estudos, no 
entanto, como LEWIS et al., em 2000, e SAPORTA e SHY, em 2013, ainda 
trazem a prevalência de aproximadamente 1/1214-1/2500, estabelecida por 
SKRE em 1974.  
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 Estabelecer a epidemiologia real da CMT e de suas subdivisões 
consiste, conforme visto, em um desafio. Com os avanços das técnicas 
moleculares de diagnóstico e a adoção de formas de sequenciamento em 
larga escala, como exome sequencing e painéis mutacionais, a possibilidade 
de se determinar tal prevalência com maior acurácia se torna real para um 
futuro próximo (ROSSOR et al., 2013; HOYLE et al., 2015).  

1.2 Diagnóstico

 O diagnóstico da CMT, assim como de tantas outras doenças 
neurológicas de origem genética, é realizado principalmente pelo quadro 
clínico apresentado e pelo perfil e histórico familiar do paciente. Mais 
especificamente, o estudo da condução dos nervos periféricos é de grande 
ajuda, pois permite separar as formas mielínicas das axonais. Testes como a  
eletromiografia, o estudo de condução de impulsos nervosos, são 
imprescindíveis para o diagnóstico (ZIMÓN et al., 2014).  A biópsia de nervo 
é raramente utilizada nos dias de hoje, pois os testes genéticos são mais 
precisos. 
 O diagnóstico molecular é definitivo e a detecção de uma mutação em 
gene sabidamente associado com a sintomatologia da doença é 
confirmatório, porém, para que tal diagnóstico seja possível, a pesquisa da 
mutação precisa ser bem direcionada através do estabelecimento do padrão 
de herança, dos achados clínicos e dos achados neurofisiológicos (KLEIN , 
2005).  
 Dada a vasta gama de diferentes tipos de CMT, sendo que alguns 
destes tipos estão relacionados com diversos genes diferentes (como no 
caso da CMT2), é imprescindível que se chegue a uma suspeita, para a 
escolha coerente dos genes a serem testados (PAREYSON, 2006; BIRD, 
2013), lembrando-se sempre que o resultado negativo para mutação não 
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exclui a possibilidade de CMT, já que em diversos casos as manifestações 
clínicas coincidem entre seus subtipos, o que atrapalha o diagnóstico clínico, 
sendo também que diferentes genes ainda estão sendo associados aos 
diversos subtipos da doença (BIRD, 2013), como é o caso do HINT1, 
recentemente relacionado às neuropatias axonais com neuromiotonia, 
conforme mencionado.  
 Em um futuro próximo, o uso de novas técnicas moleculares na rotina, 
como arranjos de DNA, whole genome e exome sequencing, permitirão a 
detecção de mutações em todos os conhecidos genes responsáveis pela 
CMT, além de identificar variantes de herança oligogênica, algo que ainda 
precisa ser melhor elucidado para a compreensão de como tais variantes em 
um mesmo paciente podem ou não ter impacto em sua condição. O poder 
das técnicas de sequenciamento de nova geração podem propiciar também 
a identificação de mutações que podem não ter sido encontradas pelo 
sequenciamento Sanger clássico devido a problemas técnicos (TAZIR et al., 
2014). 
 Atualmente, o diagnóstico da maioria das doenças genéticas resulta 
em um prognóstico reservado, sem possibilidade de tratamento efetivo ou 
cura, uma vez que as terapias gênicas são ainda experimentais, mesmo que 
disponíveis para um pequeno número de doenças. São, no entanto, uma 
grande esperança. Por outro lado, a reabilitação física por meio de 
fisioterapia motora, treino muscular respiratório e terapia ocupacional,  
permitem uma melhora na qualidade de vida do paciente (BAETS et al., 
2014; SAPORTA e SHY, 2013). 
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2. Histidine triad nucleotide binding protein 1 - HINT1

 O gene HINT1 é constituído por 3 exons e se localiza no cromossomo 
5, codificando a proteína histidine triad nucleotide binding protein 1 (Fig. 1), 
uma variante transcricional (mRNA) regulatória que hidrolisa substratos como 
AMP-morfolidato, AMP-N-alanina metil-éster, AMP-alfa-acetil lisina metil-éster, 
e AMP-NH2, por atividade enzimática, com alta eficiência. Também 
conhecida como inibidor de proteína quinase C1 ou proteína interativa da 
proteína quinase C, já foi relacionada à supressão tumoral, envolvida na 
regulação de vias apoptóticas, com principal função de modular a via de 
sinalização OPRM1 (receptor opióide mu 1) e RGS20 (regulador da 
sinalização da proteína G 20) além de agir como receptor intracelular de 
mononucleotídios de purina. Possui muitas variantes transcricionais, embora 
tenha sido encontrada somente uma delas codificante de proteína (RefSeq, 
2012; GenAtlas, 2008). 
 

Fig. 1 - Conformação protéica de HINT1.  
(Fonte: ModBase) 
  

  
  
 As proteínas HINTs são membros da superfamília Histidine triad (HIT) 
de nucleotidil transferases e hidrolases que contém um altamente 
conservado motivo de sítio ativo: His-X-His-X-His-XX, onde X consiste em um 
aminoácido hidrofóbico. Tal família está entre as mais antigas e de expressão  
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mais ubíqua tanto em organismos procariotos como nos eucariotos, no 
entanto, seus papéis biológicos ainda não foram completamente 
caracterizados (ZHOU et al., 2013). 
 Após formas cataliticamente inativas de HINT1 humano terem sido 
identificadas como causadoras de neuropatia periférica herdada (ZIMOŃ et 
al., 2012), estudos foram conduzidos com o intuito de melhor detalhar os 
mecanismos cinéticos da HINT1 (ZHOU et al., 2013). Em tais estudos, 
mostrou-se que o mecanismo de reação é consistente com um mecanismo 
de duplo deslocamento, em que o nucleófilo de sítio ativo His112 é 
inicialmente adenililado pelo substrato, seguido de hidrólise da enzima 
intermediária-AMP. Há indicações de que a adenililação da enzima foi mais 
rápida que a hidrólise intermediária subsequente e a liberação do produto. 
Experimentos de viscosidade do solvente também sugerem que tanto a 
transformação química quanto os eventos difusão-sensíveis (liberação do 
produto ou mudança da conformação protéica) limitam o turnover (razão 
catalítica) geral. Outros experimentos indicam que a real razão koff do produto 
AMP final provavelmente não controla o kcat geral. Portanto, uma mudança 
conformacional da proteína associada com a liberação do produto é 
provavelmente razão-limitante. 
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Fig. 2 - (A) Site ativo de HINT1 humano com ligação 
AMP. (B) Estruturas de substratos. (Adaptado de ZHOU 
et al., 2013) 
  

 A associação entre uma AR-CMT2 com a neuromiotonia, denominada 
neuropatia recessiva autossômica com neuromiotonia (ARAN-NM) foi, 
conforme mencionado, relacionada ao gene HINT1, e constitui uma nova 
entidade entre as síndromes miotônicas. O quadro se inicia na primeira 
década de vida, em geral com alteração na marcha, devido à fraqueza dos 
membros inferiores. Câimbras nas mãos e pernas, e enrijecimento muscular  
são comuns. O estudo eletrofisiológico mostra uma neuropatia axonal 
sensitivo-motora, ocasionalmente exclusivamente motora, associada a 
descargas neuromiotônicas ou descargas mioquímicas. Mesmo quando o 
exame sensitivo do paciente é normal, a biópsia do nervo sural pode 
confirmar a neuropatia axonal (ZIMOŃ et al., 2012). 
 Os achados de ZIMOŃ et al. mostraram ter grande impacto no 
diagnóstico molecular de pacientes e famílias com neuropatias periféricas e 
síndromes miotônicas. O foco de seu estudo foi identificar mutações de novo  
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que estivessem ligadas a fenótipos de neuropatias periféricas hereditárias. 

Obtiveram sucesso em identificar 8 diferentes mutações em uma coorte de 

50 pacientes (pertencentes a 33 famílias sem parentesco) com ARAN-NM. A 

neuromiotonia (NM) é uma alteração neuromuscular rara, com início clínico 

geralmente tardio na infância ou no início da vida adulta, em que ocorre um 

atraso do relaxamento muscular depois da contração voluntária, resultando 

em hiper-excitabilidade dos axônios motores do sistema nervoso periférico. A 

associação entre a ARAN-NM e o HINT1 foi confirmada pois, neste mesmo 

estudo, mais 256 pacientes, sem parentesco, com neuropatia recessiva 

autossômica periférica esporádica e hereditária foram testados e a 

frequência de mutações no HINT1 aumentou de 11% para 76% nos casos 

em que a neuromiotonia estava também presente, o que sugere uma forte 

associação genética causal, algo que também já havia sido reportado por 

MADDISON em 2016. A ARAN-NM constitui, portanto, uma entidade clínica e 

geneticamente distinta da distrofia miotônica e das canalopatias com 

miotonia não-distrófica (TAZIR et al., 2013).  

 A investigação da ARAN-NM provê portanto um diagnóstico genético 

definitivo com possibilidade de aconselhamento. Muito embora ainda não 

existam tratamentos para as neuropatias periféricas hereditárias, o 

aconselhamento genético possibilitado pelo diagnóstico molecular é de 

extrema importância no planejamento familiar, testes preditivos e diagnóstico 

genético pré-natal. A identificação do gene causador e das mutações 

causadoras da ARAN-NM são também claramente necessárias para o 

desenvolvimento de tratamentos que foquem em possíveis alvos terapêuticos 

em futuros estudos. A frequência e o perfil populacional de tais mutações 

também constituem fatores importantes na determinação da real etiologia da 

ARAN-NM, e neste estudo esse foi o objetivo, com foco na população 

brasileira.
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Objetivos



Objetivo 

 Realizar o screening mutacional do gene HINT1 em uma amostra da 

população brasileira de pacientes com quadro clínico sugestivo de CMT 

recessivo (CMT2-AR).
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Material e Métodos  



Material e métodos

1. Pacientes

 Foram analisados 100 pacientes com o diagnóstico clínico sugestivo 
de Charcot-Marie-Tooth recessivo ou esporádico em acompanhamento no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pelo Am-
bulatório de Neurogenética.  
 Todos os pacientes assinaram termo de consentimento livre e esclare-
cido de acordo com o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-
USP, processo HCRP número 2766/2015.  

2. Amostras de DNA 

 Alíquotas de 8 mL de sangue dos 100 pacientes foram coletadas e 
acondicionadas em frascos estéreis do tipo Vacutainner® contendo antico-
agulante EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) a 4°C.  

3. Extração do DNA 

 O DNA genômico foi extraído seguindo as recomendações descritas 
pelo fabricante PureGene® (Gentra), para evitar altas concentrações de sais, 
o que seria incompatível com a coluna DNASep do equipamento D-Wave 
4500 para DHPLC (embora tal técnica não tenha sido realizada durante esta 
pesquisa, mas para garantir que tal amostra possa ser utilizada também em 
estudos futuros previstos pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-
USP). Segue o protocolo de extração utilizado: 
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3.1 Lise Celular

 Adicionar a 300 μl de sangue, 900 μl de RBC Lysis Solution (tampão de 

lise de glóbulos vermelhos), seguido de vórtex por 15 segundos; encubar 

por 1 minuto à temperatura ambiente, invertendo gentilmente 10 vezes du-

rante a incubação. 

 Centrifugar por 20 minutos a 13.000-16.000 rpm. Remover o sobre-

nadante com uma pipeta deixando apenas o pellet visível de células bran-

cas, juntamente a um líquido residual de 10-20 μl. 

 Aplicar o vórtex ao tubo vigorosamente por 10 segundos para ressus-

pender as células brancas no líquido residual. 

  Adicionar 300 μl de Cell Lysis Solution (Solução de Lise de células 

brancas); homogeneizar lentamente com a pipeta. 

3.2 Precipitação de Proteína

 Adicionar 100 μl de Protein Precipitation Solution na célula lisada. 

 Aplicar ao vórtex vigorosamente na maior velocidade por 20 segundos 

para homogeneizar uniformemente a proteína e as células lisadas. 

 Centrifugar de 13.000-16.000 rpm por 1 minuto. As proteínas precipi-

tadas ficarão ao fundo como um botão marrom. Se o pellet de proteína não 

estiver nessa cor escura repita o passo 2, deixe a amostra encubada no gelo 

por 5 minutos e repita o passo 3. 

3.3 Precipitação do DNA

 Coletar o sobrenadante contendo DNA, excluindo o pellet de proteína 

(marrom), transferir para um microtubo de 1,5 ml e adicionar 300 μl de iso-

propanol (2-propanol) 100%. 
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  Misturar a amostra invertendo gentilmente 50 vezes (nesse momento 
vê-se a nuvem de DNA). 
 Centrifugar à 13.000-16.000 rpm por 1 minuto. 
 Descartar o sobrenadante cuidadosamente (o DNA poderá estar visível 
como um pequeno pellet esbranquiçado ou transparente, e muitas vezes in-
visível). 
 Adicionar 300 μl de etanol 70%, inverter o tubo várias vezes para lavar 
o pellet de DNA.  
 Centrifugar à 13.000-16.000 rpm por 1 minuto. 
 Descartar o sobrenadante para obter apenas o pellet de DNA (deve-se 
deixar os microtubos abertos até que o etanol evapore). 

3.4 Hidratação do DNA

 Adicionar 30 μl de DNA Hidratation Solution (ou água Milli-Q auto-
clavada). 
 Encubar por 5 minutos a 65°C para acelerar a hidratação.  
 Estocar o DNA a 4°C (caso o armazenamento seja por longo prazo, 
deve-se estocar a amostra em freezer a -20°C ou -80°C). 

4. Seleção dos Primers

 Para a análise do gene HINT1, os 3 diferentes pares de primers foram 
determinados separadamente (Tabela 9). Os primers referentes ao exon 1 
foram gerados pelo site http://bioinfo.ut.ee; os referentes ao exon 2 foram os 
mesmos utilizados por Rasic et al. (2013); e os correspondentes ao exon 3 
foram desenhados para esta pesquisa. As sequências nucleotídicas obtidas 
foram conferidas no site http://genome.ucsc.edu. 
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Tabela 9 - Sequência de primers do gene HINT1 

5. Reação de PCR

 A reação de PCR foi montada à temperatura ambiente, com a utiliza-
ção de 1 µl de DNA genômico (100 ng/µl) do paciente; 0,5 µl de ambos os 
primers (20 µM), sense e anti-sense, específicos para cada região a ser am-
plificada (Tabela 9); 5 µl de tampão 10X para PCR; 5 µl de dNTPs (200 mM); 
0,5 µl de enzima polimerase Taq Platinum® (5 U/µl) (Invitrogen®);  MgCl2 nas 
concentrações 1,4 µl para o exon 1, 1,7 µl para o exon 2, e 3 µl para o exon 
3; completando-se a solução com H2O free DNase q.s.p. 50 µl. O perfil tér-
mico adotado para a reação foi: 95ºC por 5 minutos; 30 ciclos: 95ºC por 30 
segundos, temperatura de anelamento (específico para cada primer - Tabela 
9) por 30 segundos, 72ºC por 30 segundos; extensão final a 72ºC por 5 minu-
tos e 4ºC para conservação. 

HINT1 Sequência Temperatura de 
anelamento

EXON 1 - Primer forward CTTCTTCCGAGCCTCTCCTC 61ºC

EXON 1 - Primer reverse GACGATACCCACCTCAGCAG 61ºC

EXON 2 - Primer forward TCCATGGAAAGGACCACGG 57ºC

EXON 2 - Primer reverse CAGCTGGGCAGTTGAAGTCC 57ºC

EXON 3 - Primer forward GCTTGACAGTTTGTTATTTAATGGC 62ºC

EXON 3 - Primer reverse TTCTTGAATCTCTCCATACACAGG 62ºC
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6. Reação de Sequenciamento de DNA

 Conforme o método Sanger adotado, as amostras foram preparadas 
com o kit de reação ABI Prism Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready® 
(Life Technologies®). Para cada amostra a ser sequenciada, foram utilizados 
1 μl de amplicon; 0,5 μl de primer a 5 pmoles/μl (específico de cada região 
analisada); 2 μl de Big Dye® (deoxinucleotídeos, dideoxinucleotídeos fluo-
rescentes, enzima Taq DNA-Polimerase); 2 μl de tampão de diluição próprio 
para Big Dye® (200 mM Tris-HCl em pH 9,0 e 5 mM de MgCl2); completando-
se a solução com H2O free DNase q.s.p. 10 μl. O perfil térmico da reação de 
sequenciamento utilizado foi: 95ºC por 1 minuto; 25 ciclos: 95ºC por 10 se-
gundos, 50ºC por 5 segundos, 60ºC por 4 minutos; e 4ºC para conservação. 

7. Precipitação e purificação da reação de sequenciamento 

 Os produtos da reação de PCR de sequenciamento foram precipitados 
segundo o protocolo a seguir: 
 Adicionar 2 μl de solução de acetato e EDTA (1:1) à amostra, junta-
mente a 25 μl de etanol absoluto; deixar em repouso protegido da luz por 15 
minutos. 
 Centrifugar a placa à 2.500-3.000 rpm por 30 minutos. 
 Escorrer sobrenadante invertendo a placa sobre papel absorvente à 
200 rpm por 40 segundos. 
 Adicionar 35 μl de etanol 70% a 4ºC à amostra e centrifugar a placa 
novamente à 1650 rpm por 15 minutos. 
 Repetir a etapa 3 e evaporar o etanol remanescente a 95ºC por 5 minu-
tos. 
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 Adicionar 10 μl de formamida Hi-Di® à amostra e, para a abertura da 

fita, aquecer a 95ºC por 5 minutos novamente, seguido de choque térmico no 

gelo por tempo mínimo de 2 minutos. 

8. Análise do sequenciamento

 Para a leitura do sequenciamento foi utilizado o Sequenciador ABI3130 

(Applied Biosystems®) e o software de leitura Sequencing Analysis (Applied 

Biosystems®). 

9. Análise em testes de predição de patogenicidade

 Para a determinação da patogenicidade das variações encontradas, 

os seguintes testes foram realizados: 

• PolyPhen-2 (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml) 

• MutationTaster (http://www.mutationtaster.org/) 
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Resultados



Variantes encontradas por sequenciamento direto

 Foram sequenciados os 3 exons pertencentes ao gene HINT1 em 100 

pacientes com eletrofisiologia e quadro clínico sugestivos de CMT recessivo 

ou esporádico. 

 Um total de 1 variante mutacional, em 1 paciente, 1 polimorfismo 

intrônico, em 8 pacientes, e 1 polimorfismo exônico, em 7 pacientes, foram 

encontrados, todos em heterozigose.  

1. Pacientes portadores de polimorfismo para o exon 1 do gene HINT1

 Na análise molecular foi detectada em 7 pacientes um polimorfismo em 

heterozigose no exon 1 do gene HINT1, resultando na troca do nucleotídeo 

timina pelo nucleotídeo citosina na posição 57 deste gene, alterando o códon 

ttt por ttc. Tal troca, no entanto, não modificou o aminoácido correspondente 

ao códon selvagem, na posição 19 da proteína HINT1, já que ambos códons 

citados codificam o aminoácido fenilalanina. 

EXON 1 - 206 pares de base 

agccggggcacctgcGCAGGCTTGGCTGCGCCCTCTCGCGCCGCACGCTCTG

CGGGTTCCTCCCTTCTTCCGAGCCTCTCCTCTGGCCGCCGCGCGGGAGA

GAGGCCGAGATGGCAGATGAGATTGCCAAGGCTCAGGTCGCTCGGCCTG

GTGGCGACACGATCTTT/CGGGAAGATCATCCGCAAGGAAATACCAGCCAA 

AATCATTTTTGAGGATGACCGGgtaggtactgggcac 

Mutação: F19F, c.57T>C 

Posição cromossomal: 5:131165149 
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TTT: fenilalanina 

TTC: fenilalanina 

 Podemos verificar a imagem dos eletroferogramas correspondentes a 

tal polimorfismo nas Figuras 3-9, referentes aos 7 pacientes portadores, e do 

indivíduo controle na Figura 10. 

 

Fig. 3 - Eletroferograma do paciente 1, portador do polimorfismo. 

Fig. 4 - Eletroferograma do paciente 2, portador do polimorfismo. 

Fig. 5 - Eletroferograma do paciente 3, portador do polimorfismo. 
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Fig. 6 - Eletroferograma do paciente 4, portador do polimorfismo. 

  
Fig. 7 - Eletroferograma do paciente 5, portador do polimorfismo. 

  
Fig. 8 - Eletroferograma do paciente 6, portador do polimorfismo. 

  
Fig. 9 - Eletroferograma do paciente 7, portador do polimorfismo. 
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Fig. 10 - Eletroferograma do indivíduo controle. 

1.2 Testes de predição de patogenicidade

 A ferramenta PolyPhen-2 determinou tal polimorfismo como de impacto 

LEVE, conforme mostrado na Figura 11, enquanto pela ferramenta 

MutationTaster, tal variante é determinada como um polimorfismo 

provavelmente não patogênico, como mostra a Figura 12. 

  
Fig. 11 - Resultado do teste de predição pelo software PolyPhen-2. 

 

Fig. 12 - Resultado do teste de predição pelo software MutationTaster. 

�28



 2. Paciente mutado para o exon 2 do gene HINT1

 Na análise molecular foi detectada uma mutação silenciosa em 

heterozigose no exon 2 do gene HINT1, resultando na troca do nucleotídeo 

timina pelo nucleotídeo citosina na posição 117 de tal gene, alterando o 

códon CTT por CTC. Tal troca, no entanto, não modificou o aminoácido 

correspondente ao códon selvagem, na posição 39 da proteína HINT1, já 

que ambos códons citados codificam o aminoácido leucina. 

EXON 2 - 105 pares de base 

caaaaaaaaaaagacttccatggaaaggaccacggcaccattcgtaatgtgtacacttctgttttcttag

catctagtgccctccatgtagttactgctcagtaaatacttgttgaaataagttttatcctaccaatatactaa

aagtttgatttatttatttatttctcttttccctagTGCCTT/CGCTTTCCATGACATTTCCCCTCA 

AGCACCAACACATTTTCTGGTGATACCCAAGAAACATATATCCCAGATTTCTG

TGGCAGAAGATGATGATGAAAGTgtaagtacatttctaacatgatttattttcttgctttttaaattgt

gagattaattttgtccttaaagtgctgtcacattttcatcttcctaaggtcattactaaggaaaaaccagaaa

aaccattaggacttcaactgcccagctgttttccaaagttactgcatcattttgtatccca 

Mutação: L39L, c.117T>C 

Posição cromossomal: 5:131162671 

CTT: leucina 

CTC: leucina 

 Podemos verificar a imagem do eletroferograma correspondente à 

mutação na Figura 13, e ao indivíduo controle na Figura 14. 
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Fig. 13 - Eletroferograma do paciente 8, mutado. 

Fig. 14 - Eletroferograma do indivíduo controle. 

2.2 Testes de predição de patogenicidade

 A ferramenta PolyPhen-2 determinou tal variante também como de 

impacto LEVE, conforme mostrado na Figura 15, enquanto pela ferramenta 

MutationTaster, tal variante é determinada como causadora de doença, como 

mostra a Figura 16. 

�30



  
Fig. 15 - Resultado do teste de predição pelo software PolyPhen-2. 

  

Fig. 16 - Resultado do teste de predição pelo software MutationTaster. 

2.3 Descrição do quadro clínico

 O paciente de 31 anos, do sexo masculino, apresenta semi-ptose 

palpebral assimétrica desde o nascimento, andou com 2 anos e 8 meses, 

com atraso dos marcos do desenvolvimento, diparesia facial, fraqueza 

muscular global, mais grave em musculaturas distais, com atrofia de 

musculatura intrínseca das mãos (com dedos em martelo), pés cavos e 

marcha escarvante. Apresenta também nefropatia. Aos 9 anos apresentou 

edema articular, com diagnóstico de febre reumática, sendo tratado com 

Benzetacil®, mantendo-se estável até os 15 anos. Aos 27 anos teve um 

episódio de crise epilética sucedida a náuseas, e aos 29 iniciou quadro de 

delírios persecutórios e psicose, para o qual foi tratado. Não apresenta 

comprometimento cognitivo e não relata perda de sensibilidade.  
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 A biópsia de nervo fibular mostrou seções de músculo com acentuada 

atrofia de miofibras enquanto o estudo eletroneuromiográfico demonstrou 

presença de neuropatia sensitivo-motora, axonal e simétrica, e presença de 

potenciais de unidade motora de curta duração, pequena amplitude, 

polifásicos e recrutamento paradoxal, que dependendo do contexto clínico, 

pode sugerir miopatia. 

 Não possui histórico na parte conhecida da família (parte de mãe), 

porém tem um sobrinho que apresenta crises convulsivas e tropeços 

frequentes.   

 O paciente, que fez uso de cadeira de rodas, foi tratado com 

Coenzima Q10, apresentando melhora e não mais necessita de apoio para 

deambular. realiza fisioterapia diariamente (e relata melhora após as 

sessões) e realizou terapia de estimulação elétrica (FES) duas vezes na 

semana por tempo não informado, porém cessou tal terapia por indicação 

médica. 

 Em 2016 o paciente foi diagnosticado como portador de síndrome de 

MELAS, com a mutação 3243A>G no gene MT-TL1. Tal mutação consiste na 

mais comum (80% dos casos) entre as encontradas nos pacientes com este 

diagnóstico (DiMAURO et al., 2013). Apesar de tal diagnóstico, este paciente 

foi selecionado para esta pesquisa já que a síndrome de MELAS não pode 

explicar todas as alterações do paciente. 

  

3. Pacientes portadores de polimorfismo para o íntron após exon 2 do gene 

HINT1

 Na análise molecular foi detectado um polimorfismo em heterozigose 

no exon 2 do gene HINT1, em 8 pacientes (6 dos quais portadores também 

do primeiro polimorfismo aqui mencionado), resultando na troca do 
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nucleotídeo timina pelo nucleotídeo citosina na posição exon 2 + 37pb de tal 

gene. 

EXON 2 - 105 pares de base 

caaaaaaaaaaagacttccatggaaaggaccacggcaccattcgtaatgtgtacacttctgttttcttag

catctagtgccctccatgtagttactgctcagtaaatacttgttgaaataagttttatcctaccaatatactaa

aagtttgatttatttatttatttctcttttccctagTGCCTTGCTTTCCATGACATTTCCCCTCAAG

CACCAACACATTTTCTGGTGATACCCAAGAAACATATATCCCAGATTTCTGTG

GCAGAAGATGATGATGAAAGTgtaagtacatttctaacatgatttattttcttgcttt/cttaaattgtg 

agattaattttgtccttaaagtgctgtcacattttcatcttcctaaggtcattactaaggaaaaaccagaaaa

accattaggacttcaactgcccagctgttttccaaagttactgcatcattttgtatccca 

Polimorfismo: exon 2 +37t>c 

 Podemos verificar a imagem dos eletroferogramas correspondentes a 

tal polimorfismo nas Figuras 17-24, referentes aos 8 pacientes portadores, e 

do indivíduo controle na Figura 25. 

  

Fig. 17 - Eletroferograma do paciente 1, portador do polimorfismo. 
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Fig. 18 - Eletroferograma do paciente 2, portador do polimorfismo. 

  
Fig. 19 - Eletroferograma do paciente 4, portador do polimorfismo. 

  
Fig. 20 - Eletroferograma do paciente 5, portador do polimorfismo. 

  

Fig. 21 - Eletroferograma do paciente 6, portador do polimorfismo. 
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Fig. 22 - Eletroferograma do paciente 7, portador do polimorfismo. 

  

Fig. 23 - Eletroferograma do paciente 9, portador do polimorfismo. 

Fig. 24 - Eletroferograma do paciente 10, portador do polimorfismo. 

  

Fig. 25 - Eletroferograma do indivíduo controle. 
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Discussão



1. Mutações silenciosas 

 Mutações silenciosas são tradicionalmente consideradas neutras, sem 
um papel na determinação fenotípica e na etiologia das doenças, já que não 
implicam em troca de aminoácidos no produto protéico final. No entanto, 
recentes pesquisas tem abordado diversos mecanismos explicativos de 
como mutações silenciosas podem resultar em alterações funcionais 
(SAUNA & KIMCHI-SARFATY, 2011). Tais mutações podem alterar o splicing  
e a estabilidade do mRNA, a eficiência da tradução protéica e o dobramento 
da proteína (PAGANI et al., 2005; KIMCHI-SARFATY et al., 2007), no entanto, 
tais achados resultam de estudos de casos específicos e se restringem a um 
número limitado de mutações silenciosas, como por exemplo no caso de 
alterações em splicing de mRNA, que parecem ser desencadeadas apenas 
por mutações silenciosas próximas à junção exon-íntron. Desta maneira, o 
significado da maioria dos SNPs sinônimos funcionais continua sem 
elucidação (WANG et al., 2015). 
 Um estudo recente revelou que um SNP sinônimo na IRGM (gene da 
proteína GTPase imunidade-relacionada da família M) altera um sítio de 
ligação para miR-196, possuindo assim um papel significativo na doença de 
Chron (BREST et al., 2011), sugerindo que mudanças na regulação de 
miRNA podem ser mediadas por SNPs sinônimos, e que consequências 
funcionais e potenciais riscos de patogenias podem surgir a partir deles. 
 Outros dois estudos recentes identificaram um alto número (40%-60%) 
de sítios de ligação de miRNA localizados em regiões codificadoras de 
mRNA, sugerindo que a interferência nas mudanças regulatórias de miRNA 
por SNPs localizados em regiões codificadoras (incluindo SNPs sinônimos e 
não sinônimos) não é ocasional, mas sim frequente (HELWAK et al., 2013; 
LOEB et al., 2012). Tal conclusão implicou em um possível modelo das 
contribuições dos SNPs sinônimos em consequências funcionais e riscos 
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para doenças, realizado por WANG et al. em 2015. Na Figura 26 podemos 

visualizar tal modelo, onde se verifica a contribuição de SNPs sinônimos para 

consequências funcionais e aumento do risco de doença através das 

mudanças da ligação de miRNA nas regiões codificadoras dos genes alvo. 

Fig. 26 - Modelo do possível mecanismo pelo qual SNPs sinônimos poderiam ter 
consequências funcionais através de uma regulação gênica miRNA-mediada aberrante. (A) 

Um mutante A (nucleotídeo laranja) no SNP sinônimo em um gene possibilita a regulação 
de tal gene pelo miRNA fornecido, o que resulta em produto gênico diminuído; (B) Como 

comparação, o gene com um G mutante (nucleotídeo verde) não pode ser regulado pelo 
miRNA fornecido, o que não tem efeito no produto gênico. (Adaptado de WANG et al., 

2015)  

 A evidência experimental que suporta tal modelo é muito limitada. 

Baseia-se na possibilidade de que uma mutação silenciosa (c.313C>T) na 

IRGM removeu a regulação do miR-196, resultando em um decréscimo da 

variante selvagem de IRGM (c.313C) mas não do alelo mutante (c.313T). 
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Assim, a ateração miRNA-mediada na regulação de IRGM afeta a eficácia da 
autofagia e portanto aumenta o risco de doença de Chron (BREST et al., 
2011). 
 WANG et al (2015) discutem também, a partir desta hipótese, que para 
que estes SNPs tivessem tais efeitos funcionais eles teriam de estar sob 
seleção positiva em comparação com aqueles que não modificam a 
regulação de miRNA. Para confirmar tal afirmação, analisaram o Score de 
Haplótipo integrado (iHS), um método estatístico utilizado para detectar 
evidências de seleção positiva em um determinado locus (VOIGHT et al., 
2006). Os dados de iHS de três diferentes populações foram verificados: 
população ASN (japoneses combinados de Tókio, Japão; e chineses Han de 
Beijing, China), CEU (residentes de Utah, Estados Unidos, com 
ascendências norte e oeste européias da coleção CEPH), e YRI (yorubans de 
Ibadan, Nigéria). Por meio da popular ferramenta de predição de sítios de 
ligação de miRNA, TargetScan (LEWIS et al., 2005), foram identificados os 
sítios aberrantes pangenômicos (que adicionam ou removem ligações 
miRNA) dentro de loci de SNPs sinônimos. Os resultados apontaram que  
45.9% dos SNPs sinônimos poderiam resultar na adição ou remoção de pelo 
menos uma das regulações de miRNA, sugerindo que tais SNPs realmente 
tendem a estar sob maior seleção positiva do que os SNPs que não 
interferem nas regulações de miRNA. 
 Outro estudo, que apresentou o transcriptoma de linhagens celulares 
linfoblastóides (LCLs) de 60 indivíduos CEU (MONTGOMERY et al., 2010), 
permitiu também a investigação do efeitos do SNPs sinônimos na expressão 
gênica pela combinação destes dados com as variantes gênicas do projeto 
HapMap. Para tal, Wang et al. realizaram análises de correlação de 
spearman dos genótipos para os dados de expressão gênica, como descrito 
no artigo original (MONTGOMERY et al., 2010), com o objetivo de identificar 
os genes afetados por SNPs sinônimos. Como resultado, afirmam que SNPs 
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sinônimos que alteram a regulação de miRNA preferivelmente afetam a 
expressão gênica, podendo modificar tal expressão e portanto gerar 
consequências funcionais (WANG et al., 2015). 
 O modelo sugerido propõe uma explanação plausível da contribuição 
dos SNPs sinônimos no risco do desenvolvimento de doenças, além de 
questionar a opinião de que os esforços na determinação de etiologias 
gênicas com foco primordial em SNPs não sinônimos. Os SNPs sinônimos 
podem até mesmo ter um papel significativo na evolução molecular, o que 
diminui a confiabilidade de estudos que utilizam tais SNPs como controles 
neutros em suas análises. A elucidação dos mecanismos reais de interação 
regulatória de miRNAs é imprescindível para a compreensão de quais 
regiões codificantes possuintes de SNPs estariam envolvidas na expressão 
gênica final, porém as ferramentas hoje disponíveis para tais predições 
(como TargetScan e miRanda) ainda apresentam capacidade limitada 
(WANG et al., 2015). 
 No presente estudo, a mutação silenciosa encontrada (no exon 2 do 
gene HINT1) consiste em um SNP sinônimo já descrito, em um nucleotídeo 
não conservado, sob a referência rs78949626 no dbSNP, NCBI, e não possui 
significância clínica já determinada. Foi citada apenas uma vez na literatura, 
por HORGA et al., em 2015, apontando tal SNP como uma variante não 
patogênica e não ainda identificada como causadora de potencial alteração 
em splicing.   
 Os sites de predição de patogenicidade comumente utilizados como 
SIFT, nsSNPAnalyzer, PMUT, MutPred e SNPs3D não predizem 
patogenicidade a partir de SNPs sinônimos. De todos os testados, somente 
dois apresentaram algum resultado. 
 Conforme apresentado nos resultados, a ferramenta PolyPhen-2 
determinou tal variante como de impacto LEVE, enquanto a análise pelo 
MutantTaster, determinou a mutação como provavelmente patogênica, no 
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entanto, tal resultado é sempre aplicado quando há ausência de fatores 

determinantemente patogênicos ou quando não há referências suficientes 

para qualquer determinação. Nas referências apontadas pelo site constam 

apenas estudos nos quais tal variação não foi encontrada e portanto não 

pode-se afirmar que existe real potencial patogênico associado a tal SNP. 

 No portal de modelos protéicos PSI (sbkb.org) tal sítio da proteína 

HINT1 onde ocorreu o SNP também não consta como associada com 

complicações descritas. A Figura 27 mostra tal sítio determinado pelo portal. 

 

Fig. 27 - Representação da proteína HINT1 com 
seta no sítio L39, onde ocorreu a SNP sinônima. 
(Adaptado de proteinmodelportal.org) 

   

 A referência sobre estudos populacionais do banco de dados do site 

http://www.ensembl.org/index.html traz a baixa frequência da variante em 

relação ao nucleotídeo selvagem em diferentes grupos étnicos, conforme 

mostra a Figura 28.  
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Fig. 28 - Frequência populacional da variante nas populações geral (ALL), africana (AFR), 
americana (AMR), do leste da Ásia (EAS), européia (EUR) e do sul da Ásia (SAS). 
(Adaptado de http://www.ensembl.org) 

  
 Conforme mencionado, tal mutação foi encontrada em heterozigose. 
Dado que o diagnóstico clínico dos pacientes se enquadra na CMT de 
caráter recessivo, e considerando os resultados dos testes de 
patogenicidade, as informações provenientes dos bancos de dados e a 
ausência de relatos associando tal mutação à doença, temos portanto um 
indicativo de que não há patogenicidade provável, já que para presença de 
tal fenótipo seria necessária a concomitante presença de mutação em 
homozigose. 

2. Polimorfismos

 O primeiro polimorfismo encontrado no gene HINT1 situa-se no exon 1 
e foi detectado em heterozigose em 7 dos pacientes estudados. Consta sob 
a referência rs4696 no banco de dados de SNPs (dbSNP) do National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) e não possui significância clínica 
determinada. A única citação a tal SNP na literatura foi produzida por CHEN 
et al. (2008), porém associada à esquizofrenia. Tal estudo baseia-se na 
implicação, por diversos estudos de linkage, do cromossomo 5q21-33, onde 
o gene HINT1 está localizado, como sendo provavelmente uma região que 
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alberga genes risco (SCHWAB et al., 1997; STRAUB et al., 1997; STRAUB et 

al., 2002). A expressão do gene HINT1 apresenta-se, por exemplo, diminuída 

no córtex pré-frontal de pacientes com esquizofrenia, sendo os homens os 

indivíduos de menor expressão (VAWTER et al., 2002; VAWTER et al., 2004).  

Em 2007, BARBIER et al. também sugeriram a associação do gene HINT1 

com a desregulação da transmissão dopamínica pós sináptica, o que teria 

um papel potencial em diversas doenças neuropsiquiátricas. No estudo de 

CHEN et al., o SNP rs4696 foi considerado marcador (entre outros SNPs) de 

significância nominal (p=0.0197) associado à esquizofrenia, e estudos de 

expressão também realizados no trabalho sugerem que a associação de 

marcadores em HINT1 é sexo-específica.  

 Não existem, no entanto, estudos que relacionem SNPs no gene HINT1 

com neuropatias, nem que apontem tal possibilidade de associação para 

CMT axonal de herança recessiva, em pacientes que apresentam SNPs em 

heterozigose. 

 Conforme apresentado nos resultados, a ferramenta PolyPhen-2  

também determinou tal variante como de impacto LEVE, enquanto pela 

ferramenta MutationTaster, tal variante é determinada como um polimorfismo 

provavelmente não patogênico. 

 No portal de modelos protéicos PSI (sbkb.org) tal sítio da proteína 

HINT1 onde ocorreu o SNP não consta como associada com complicações 

descritas. A Figura 29 mostra tal sítio determinado pelo portal. 
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Fig. 29 - Representação da proteína HINT1 com 
seta no sítio F19 onde ocorreu a SNP sinônima. 
(Adaptado de proteinmodelportal.org) 

  

 Quanto aos estudos populacionais, a única referência encontrada está 

no banco de dados do site http://www.ensembl.org/index.html, que traz a 

frequência da variante em relação ao nucleotídeo selvagem em diferentes 

grupos étnicos, conforme podemos verificar na Figura 30.  

Fig. 30 - Frequência populacional da variante nas populações geral (ALL), africana (AFR), 
americana (AMR), do leste da Ásia (EAS), européia (EUR) e do sul da Ásia (SAS). 
(Adaptado de http://www.ensembl.org) 

  

 A representatividade de 8% deste polimorfismo na amostra da 

população brasileira estudada pode ser justificada pela migração 

populacional significativa proveniente da África durante a colonização, já que 

no estudo populacional acima citado temos a presença de tal polimorfismo 
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em 38% da população africana, sendo essa a maior frequência entre os 
grupos estudados.   
 O segundo polimorfismo encontrado situa-se no exon 2 e foi detectado 
também em heterozigose em 8 dos pacientes testados. Consta sob a 
referência rs17165688 no dbSNP, NCBI, e também não possui significância 
clínica já determinada. Foi citado pela literatura uma única vez, em 2015, 
também por HORGA et al. Talvez por ser um polimorfismo intrônico e 
relativamente distante da região exônica (localizado 37pb a frente do exon 
2), não existem outros relatos deste polimorfismo e este provavelmente não 
está associado à patogenias.  
 No estudo de HORGA et al., no entanto, consta uma nota de que tal 
polimorfismo pode consistir em “potencial alteração de splicing” (Figura 31), 
porém a referência de tal evidência não pôde ser confirmada. 
 

Fig 31 - Nota de rodapé indicando “potencial alteração de splicing” para o referido SNP. 
(Adaptado de HORGA et al., 2015) 

 Quanto aos estudos populacionais, a referência encontrada está 
também no banco de dados do site http://www.ensembl.org/index.html, que 
traz a frequência da variante em relação ao nucleotídeo selvagem em 
diferentes grupos étnicos, conforme podemos verificar na Figura 32.  
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Fig. 32 - Frequência populacional da variante nas populações geral (ALL), africana (AFR), 
americana (AMR), do leste da Ásia (EAS), européia (EUR) e do sul da Ásia (SAS). 
(Adaptado de http://www.ensembl.org) 

 Como podemos notar, ambos polimorfismos apresentam a mesma 

frequência nas populações testadas. Isso explica a frequência destes dois 

polimorfismos encontrada nos pacientes deste estudo, e a razão pela qual 6 

destes 8 pacientes possuem ambas variantes.  

 Não podemos concluir que na amostra analisada as variantes 

encontradas são ou podem ser responsáveis pelo quadro apresentado pelos 

pacientes, principalmente devido a todas as variantes terem sido 

encontradas em heterozigose. As únicas variantes encontradas 

concomitantemente, em 6 dos pacientes, constituem polimorfismos de alta 

frequência populacional em algumas etnias.   

 A ausência de maior clareza sobre os mecanismos envolvidos na 

regulação gênica e a influência dos SNPs sinônimos em tal processo ainda 

dificulta o diagnóstico e o maior entendimento sobre o quadro de muitos 

pacientes. Mais estudos são necessários para que possamos compreender 

de fato de que maneira até as menores alterações no genoma desencadeiam 

patogenias e complicações.  
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Conclusão



Conclusão

 Mutações no gene HINT1 não são portanto responsáveis pela CMT-AR 

nesta amostra da população brasileira.  
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