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Capítulo I 

 

 

I.1 ASPECTOS GENÉTICOS E EPIGENÉTICOS DOS DISTÚRBIOS DO 

CRESCIMENTO EM HUMANOS 

 

 I.1.1 Os distúrbios de crescimento em humanos 

 

 O crescimento adequado no útero é essencial para uma vida longa e saudável e o peso 

ao nascimento (PN) entre os percentis 10 e 90 é considerado adequado para a idade 

gestacional (Cunningham e col., 2001). Desvios extremos no crescimento fetal podem levar a 

diversas complicações perinatais e neonatais. Além disso, há evidência de que efeitos do 

crescimento fetal fora da normalidade se estendem até a idade adulta, podendo afetar, 

inclusive, gerações seguintes (revisão em Das e Sysyn, 2004). 

 A restrição de crescimento intrauterino (RCIU) resulta em recém-nascido pequeno 

para a idade gestacional (peso abaixo do 3º ou do 10
o
 percentil). Aproximadamente 3-10% 

dos recém-nascidos são considerados pequenos para a idade gestacional; embora a maioria 

dessas crianças retomem o crescimento nos primeiros anos de vida, 10-15% permanecem 

pequenas depois dos 2 anos de idade e representam problema importante de saúde pública 

(revisões em Saenger e Reiter, 2012; Dauber e col., 2014). A RCIU é observada em 

aproximadamente 50% dos natimortos sem malformações e está associada a 10% da 

mortalidade perinatal (Moore e col., 2015). Além da mortalidade, cerca de 12 vezes 

aumentada em relação àqueles com peso adequado para a idade gestacional, recém-nascidos 

que tiveram RCIU podem apresentar problemas imediatos, como hipotermia, hipoglicemia, 

hemorragia pulmonar e encefalopatia (revisão em Monk e Moore, 2004). As causas da 

restrição de crescimento pré- e pós-natal são numerosas. Em uma criança com baixa estatura, 

deve-se considerar como possíveis causas, além de variação normal, distúrbios nutricionais, 

doenças ósseas, fatores emocionais, infecções, doenças metabólicas, distúrbios endócrinos, e 

síndromes associadas a teratógenos ou de etiologia genética (revisão em Hall, 2010).  

 O crescimento intrauterino exacerbado resulta em recém-nascido grande para a idade 

gestacional, ou macrossômico (peso acima do 90
o
 ou do 95º percentil). A macrossomia pode 

ser generalizada, quando atinge todo o corpo, ou localizada (hemi-hiperplasia, macrocefalia 

ou macrodactilia) (revisão em Yachelevich e col., 2015). Estima-se que 5-8% dos recém-

nascidos sejam macrossômicos, podendo apresentar diversas complicações neonatais, como  

hemorragia pós-parto, distocia do ombro, lesão do plexo braquial, fratura clavicular, 
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encefalopatia hipóxico-isquêmica, hipoglicemia e dificuldade respiratória, que podem levar ao 

óbito (Weissmann-Brenner e col., 2012). O crescimento exacerbado pré-natal pode resultar de 

variantes familiares normais, de diabete materna, e ter causas genéticas, entre elas o 

hiperinsulinismo congênito. Na infância, o diagnóstico diferencial de crianças macrossômicas 

inclui variação normal, obesidade nutricional, endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo 

e outras patologias com causa genética (revisão em Yachelevich e col., 2015). 

 O peso e o tamanho ao nascimento e o progresso do crescimento pós-natal são, 

portanto, fatores determinantes para a sobrevivência perinatal, estando certamente sujeitos a 

intensa pressão seletiva ao longo da evolução (revisões em Dunger e col., 2006; Yaghootka e 

col., 2012). Existem evidências de que a restrição ou excesso de crescimento fetal podem 

predispor a diversas morbidades pós-natais, com consequências que se estendem até a vida 

adulta, como doenças cardiovasculares, intolerância à glicose e obesidade (Gascoin-

Lachambre e col., 2010). Os mecanismos condicionadores dessas associações ainda não estão 

elucidados, mas é provável que atuem fatores genéticos e ambientais (revisão em Yaghootka e 

col., 2012). 

A etiologia dos distúrbios de crescimento é geralmente multifatorial, incluindo fatores 

genéticos, epigenéticos e ambientais em graus variados (revisão em Monk e Moore, 2004). 

Intercorrências durante a gravidez, como insuficiência placentária, pré-eclâmpsia, diabetes 

materna, restrição da nutrição materna, tabagismo, uso de drogas, álcool e infecções virais, 

podem resultar em distúrbios de crescimento pré- e pós-natal. A disponibilidade excessiva ou 

reduzida de glicose materna para o feto afeta diretamente o seu crescimento; glicemia 

excessiva pode resultar em recém-nascido macrossômico, enquanto que níveis reduzidos de 

glicose foram associados com restrição do crescimento fetal (Cunningham e col., 2001). Idade 

materna elevada, e baixo peso materno ou sobrepeso antes da gravidez são outros fatores de 

risco a serem considerados (revisão em Saenger e Reiter, 2012). 

Os distúrbios de crescimento podem ser constitutivos, isto é, dependentes de 

características familiais, ou estarem associados a diferentes patologias. Existem várias 

condições em humanos que incluem o déficit de crescimento ou o crescimento exacerbado 

entre suas características, como distúrbios hormonais endócrinos, doenças metabólicas, 

distúrbios nutricionais, malformações congênitas, e síndromes com etiologia genética 

conhecida ou com mecanismos genéticos ainda por esclarecer (revisão em Ambler, 2012).  

 

 

 



4 
 

 I.1.2 A genética dos distúrbios de crescimento 

 

A altura é característica multifatorial com alto componente  hereditário. Estudos de 

associação considerando o genoma total (GWAS; Genome-wide Association Studies), 

avaliando centenas de milhares ou milhões de polimorfismos de nucleotídeo único (SNP; 

Single Nucleotide Polymorphisms), em grandes amostras populacionais, têm investigado a 

influência de fatores genéticos na altura. Um desses estudos levou à conclusão de que pelo 

menos 180 lócus estão associados à altura do adulto. No entanto, a contribuição de cada lócus 

era pequena, explicando juntos apenas cerca de 10% da variação fenotípica da altura (Lango e 

col., 2010). Mas, até 40% da variância da altura pode ser explicada, ao serem considerados 

simultaneamente todos os SNP (Yang e col., 2010). Uma meta-análise de GWAS, em 

populações europeias, identificou dois lócus [ADCY5 (adenylate cyclase 5) e CCNL1 (cyclin 

L1)] significativamente associados com crescimento fetal e peso ao nascimento; no entanto, o 

mecanismo pelo qual essas variantes genéticas alteram o crescimento fetal ainda é 

desconhecido (Freathy e col., 2010). Outros quatro lócus [CDKAL1 (CDK5 regulatory 

subunit associated protein 1-like 1), HHEX-IDE (hematopoietically expressed homeobox/ 

insulin-degrading enzyme), TCF7L2 (transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG-box)) 

e GCK (glucokinase (hexokinase 4))] mostraram potencial de associação (Yaghootka e col., 

2012). Cinco dos seis lócus detectados nesses dois estudos também foram associados à 

diabetes tipo 2 (T2D; MIM #125853), com efeitos sobre o peso ao nascimento decorrentes do 

genótipo fetal ou do genótipo materno. 

Outros estudos investigaram a associação de variantes genéticas, em fatores de 

crescimento fetais ou maternos específicos, com parâmetros de crescimento fetal, como peso 

e tamanho ao nascimento (revisão em Ishida e Moore, 2013). Associações positivas foram 

identificadas com variantes de genes sujeitos a imprinting genômico, importantes para o 

crescimento fetal, como IGF2 (insulin-like growth factor 2), H19 (H19, imprinted maternally 

expressed transcript), INS (Insulin), PHLDA2 (pleckstrin homology-like domain, family A, 

member 2), e de outros fatores de crescimento, tais como IGF1 (insulin-like growth factor 1) 

e IGF2R (insulin-like growth factor 2 receptor). 

Além de variantes genéticas comuns descritas em estudos de associação que explicam 

parte da variabilidade fenotípica do crescimento, existem mecanismos raros com efeito maior, 

como as alterações cromossômicas estruturais, variações no número de cópias de DNA, 

dissomias uniparentais (UPD; Uniparental Disomy), e as mutações genéticas e epigenéticas 

em genes específicos. Esses mecanismos geralmente resultam em distúrbios de crescimento 
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associados a outros sinais clínicos, constituindo síndromes genéticas. As causas genéticas 

mais comuns de baixa estatura, sindrômica ou isolada, incluem as alterações em genes da via 

de hormônio de crescimento, mutações no fator de transcrição SHOX (short stature 

homeobox) e a monossomia do cromossomo X em mulheres (revisão em Zahnleiter e col., 

2013). Alterações cromossômicas estão presentes em aproximadamente 20% dos fetos com 

RCIU (revisão em Monk e Moore, 2004). No entanto, as causas da restrição de crescimento 

permanecem desconhecidas em até 80% dos pacientes (revisão em Seaver e col., 2009). 

Exemplos de síndromes de restrição de crescimento de estabelecimento pré-natal incluem as 

síndromes de Silver-Russell (SRS; MIM #180860), 3-M (MIM #273750, 612921, 614205), de 

Bloom (MIM #210900), de Dubowitz (MIM #223370) e IMAGE (MIM #614732). Uma 

revisão sobre síndromes de restrição de crescimento foi recentemente publicada por Dauber e 

col. (2014).  

As síndromes de crescimento exacerbado em geral apresentam fenótipos que se 

sobrepõem, incluindo além de macrossomia pré e/ou pós-natal, macroglossia, organomegalia, 

defeitos da parede abdominal (onfalocele), hipoglicemia e, principalmente, predisposição 

aumentada a desenvolver tumores embrionários (revisão em Yachelevich e col., 2015). Essa 

sobreposição de características clínicas dificulta o diagnóstico específico e a causa genética 

das síndromes de crescimento exacerbado ainda é desconhecida em 20-40% dos casos (Malan 

e col., 2010). Alguns exemplos de síndromes clássicas de crescimento exacerbado de 

estabelecimento pré-natal são a síndromes de Sotos (MIM #117550), de Beckwith-

Wiedemann (BWS; MIM #130650), de Simpson–Golabi–Behmel (MIM #312870) e de 

Weaver (MIM #277590). Uma revisão sobre essas síndromes foi recentemente publicada por 

Yachelevich (2015).  

 

 I.1.3 A regulação do crescimento fetal 

 

O crescimento fetal é processo complexo e dinâmico, regulado por fatores 

(epi)genéticos e ambientais. As estimativas indicam que, sob circunstâncias normais, 

aproximadamente um terço do tamanho do recém-nascido seja explicado por fatores genéticos 

e outro terço, por fatores ambientais, o restante, por fatores não determinados (revisão em 

Ambler, 2002). Estimativas da herdabilidade do peso ao nascimento estão por volta de 10 a 

40% (revisão em Yaghootka e col., 2012). Dois genomas diferentes contribuem para essa 

variabilidade genética: genes fetais têm papel importante no crescimento no início da vida 

fetal, enquanto que genes maternos modulam o ambiente intrauterino e, juntamente aos 
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nutrientes e hormônios, têm influência predominante sobre o crescimento fetal no restante da 

gravidez (revisão em Yaghootka e col., 2012). 

A interação entre  fatores maternos, placentários e fetais no ambiente intrauterino são 

determinantes para o desenvolvimento fetal (Figura I.1). Fatores maternos incluem paridade, 

tempo de gestação, estatura e peso da mãe, incluindo o peso materno ao nascimento (revisão 

em Dunger e col., 2006). A placenta mantém e impulsiona o desenvolvimento embrionário, 

fornecendo um ambiente para o crescimento do feto, coordenando as diferentes fases da 

embriogênese, e servindo como interface para interações materno-fetais (revisão em 

Lambertini, 2014). O crescimento fetal depende da disponibilidade adequada de nutrientes e a 

placenta tem papel chave na transferência desses nutrientes e de oxigênio da mãe para o feto 

(Cunningham e col., 2001; Bloomfield e col., 2013).  

 

 

 

Figura I.1 - Fatores maternos, placentários, fetais e ambientais que atuam, em conjunto, na 

determinação do crescimento fetal. 

 

 

O crescimento fetal é regulado pela integração entre os nutrientes providos pela mãe e 

os fatores de crescimento produzidos pelo feto, que incluem a insulina e os fatores 

semelhantes à insulina, seus receptores e proteínas ligantes (sistema IGF) (Bloomfield e col., 

2013). A insulina é secretada pelas células pancreáticas fetais, principalmente durante a 

segunda metade da gestação, e estimula o crescimento. Os fatores de crescimento semelhantes 
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à insulina são produzidos por praticamente todos os órgãos fetais, desde o início do 

desenvolvimento, e têm papel crucial na divisão e diferenciação celulares. Por outro lado, 

proteínas ligantes aos fatores de crescimento semelhantes à insulina restringem o crescimento 

(Cunningham e col., 2001). 

Estudos em animais knockout demonstraram a importância dos genes Ins, Igf1, Igf2 e 

seus respectivos receptores, Insr (insulin receptor), Igf1r (insulin-like growth factor 1 

receptor) e Igf2r, na regulação do crescimento do feto e da placenta durante a gestação 

(revisões em Dunger e col., 2006; Gicquel e Le Bouc, 2006). Mutações raras em humanos 

corroboraram o papel dessas proteínas na regulação do crescimento fetal em humanos. Um 

exemplo dessa relação veio do estudo de indivíduos nascidos com alterações no 

desenvolvimento pancreático ou defeito na ativação do receptor de insulina, que apresentaram 

diminuição do crescimento fetal e do tecido adiposo (Ogilvy-Stuart e col., 2001). Outro 

estudo relatou recém-nascidos com baixo peso para a idade gestacional, que eram portadores 

de mutações no gene IGF1 (Bonapace e col., 2003; Woods e col., 2006). Além disso, maior 

ou menor número de cópias do gene IGF1R foram associadas com aumento ou diminuição do 

crescimento pré- e pós-natal, respectivamente, indicando que o número de cópias de IGF1R 

pode influenciar o crescimento em humanos (Okubo e col., 2003). Outro exemplo de 

regulação do crescimento fetal em humanos veio da observação das manifestações clínicas 

causadas por alterações de expressão do gene sujeito a imprinting IGF2. Normalmente, 

somente a cópia paterna desse gene é transcricionalmente ativa. A super-expressão de IGF2, 

devido à perda do imprinting materno, é uma das causas da síndrome de Beckwith-

Wiedemann, caracterizada principalmente pelo crescimento pré- e/ou pós-natal exacerbado; 

mutações opostas, levando a supressão da expressão do gene IGF2, resultam na síndrome de 

Silver-Russell, conhecida por apresentar grave RCIU entre os seus sinais clínicos. Apesar de 

o sistema IGF de fatores de crescimento ser o mais bem estudado na regulação do 

crescimento fetal, variações na expressão de outros genes e seus produtos também são 

relevantes (revisão em Ambler, 2002). 

 

 I.1.4 O imprinting genômico e seu papel no crescimento fetal 

 

A expressão gênica de cada tipo celular é controlada por vários mecanismos. Para a 

maioria dos genes, ambos ou nenhum dos alelos são expressos, de acordo com o estado ou a 

identidade de uma determinada célula. No entanto, muitos genes têm expressão monoalélica, 

como a maioria daqueles localizados no cromossomo X inativo, genes autossômicos com 
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expressão monoalélica aleatória, aqueles controlados por polimorfismos em elementos 

regulatórios in cis, e genes sujeitos a imprinting genômico (revisão em Chess, 2012). Os 

genes sujeitos a imprinting (IG; Imprinted Genes) têm expressão monoalélica dependente da 

origem parental; assim, para cada IG, apenas um alelo é expresso, o materno ou o paterno. A 

transcrição desses genes é regulada por mecanismos epigenéticos, dos quais a metilação do 

DNA é fundamental na diferenciação dos genomas materno e paterno (revisão em Reik e 

Walter, 2001). Nos mamíferos, eutérios e marsupiais, o imprinting tem papel crucial no 

desenvolvimento da placenta e do embrião, no crescimento fetal, e no neurocomportamento e 

no metabolismo, após o nascimento. O fenômeno do imprinting não é observado em 

mamíferos prototérios ou em outros vertebrados. O imprinting também evoluiu de forma 

independente em plantas angiospermas, nas quais o endosperma tem função semelhante à 

placenta (revisão em Ishida e Moore, 2013) 

 Até a década de 80, acreditava-se que a informação genética de cada genitor contribuía 

de forma equivalente para o desenvolvimento do embrião e a partenogênese, conhecida em 

várias espécies de animais, apoiava essa conclusão. Porém, a inviabilidade da partenogênese 

em mamíferos levantou questões sobre a equivalência da contribuição dos genomas materno e 

paterno para o desenvolvimento do embrião. A principal hipótese era de que a homozigose 

quanto a alelos recessivos letais seria responsável pela perda dos embriões uniparentais 

(Graham, 1974). Nova evidência veio da observação de que a maioria das molas hidatiformes 

completas, conceptos com proliferação abundante do trofoblasto, normalmente sem embrião 

associado, possuíam dois conjuntos haplóides de cromossomos paternos, sem qualquer 

cromossomo materno, indicando que os genomas paterno e materno tinham efeitos diferentes 

durante o desenvolvimento humano, e que genes paternos eram importantes para o 

desenvolvimento do trofoblasto (Kajii e Ohama, 1977).  

 Dois estudos posteriores foram cruciais para mostrar que havia de fato diferença 

funcional entre os genomas parentais em mamíferos (Surani e col., 1984; McGrath e Solter, 

1984). Ambos utilizaram transplante de pró-núcleos para gerar embriões de camundongos 

com conjuntos de cromossomos de apenas um dos genitores. Os poucos embriões que 

possuíam dois pró-núcleos femininos (ginogenéticos) apresentaram restrição de crescimento 

marcante e o desenvolvimento dos tecidos extraembrionários foi particularmente reduzido. 

Por outro lado, embriões que receberam dois pró-núcleos masculinos (androgenéticos) 

apresentaram crescimento exacerbado dos tecidos extraembrionários, corroborando os 

achados em molas hidatiformes. Somente os embriões controle, que receberam um pró-núcleo 

de cada sexo, desenvolviam-se a termo. Com base nesses resultados, os autores dos dois 
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estudos concluíram que a homozigose quanto a alelos recessivos letais não era o principal 

fator responsável pela inviabilidade dos embriões ginogenéticos e androgenéticos de 

camundongos, mas que deveria haver um mecanismo específico de imprinting, que marcava 

diferencialmente os genomas parentais durante a gametogênese e que explicaria a necessidade 

de o zigoto possuir ambos os pró-núcleos, materno e paterno, para ter desenvolvimento 

normal. Apesar de terem a mesma quantidade de informação genética, a contribuição materna 

e paterna para o genoma do embrião não seria funcionalmente equivalente. 

 Esses achados foram refinados por estudos como o de Cattanach e Kirk (1985), que 

demonstraram que os efeitos da origem parental são específicos a certas regiões do genoma. 

Por meio de cruzamentos entre camundongos portadores de translocações cromossômicas 

Robertsonianas ou recíprocas, foram gerados embriões que herdavam cromossomos ou 

segmentos cromossômicos específicos de apenas um genitor. Os camundongos produzidos 

apresentaram fenótipos normais ou anormais, dependendo do cromossomo ou do segmento 

presente em dissomia uniparental. Os fenótipos se manifestavam como exacerbação ou 

restrição de crescimento, além de distúrbios de comportamento. Um exemplo marcante foi o 

segmento proximal do cromossomo 11 de camundongo: ao herdar duas cópias maternas, a 

prole apresentava restrição de crescimento; o fenótipo oposto era observado quando a prole 

herdava duas cópias paternas desse segmento. Os autores sugeriram que havia uma forma de 

marcação (imprinting) que afetava a atividade gênica nos cromossomos parentais de maneira 

recíproca e era responsável pelos fenótipos contrastantes observados nos camundongos. 

No começo da década de 90, os primeiros IG foram descobertos - Igf2, Igf2r e H19 - e 

foi comprovado que realmente eram expressos diferencialmente nos cromossomos parentais 

(revisão em Reik e Walter, 2001). Genes sujeitos a imprinting expressos no feto e na placenta 

podem potencialmente afetar o crescimento fetal devido aos efeitos da demanda fetal por 

nutrientes ou do fornecimento de nutrientes pela placenta (revisão em Peters, 2014). A perda 

de imprinting desses genes pode resultar em aumento ou redução do crescimento fetal e 

placentário. Muitos desses genes são expressos em tecidos fetais importantes na regulação do 

metabolismo pós-natal e são regulados negativamente após o nascimento (Charalambous e 

col., 2007). 

Estudos em camundongos knockout quanto a determinados IG mostraram a 

importância desses genes na regulação do crescimento da placenta e do embrião. Deleções 

dos genes de expressão paterna Igf2, Mest (mesoderm specific transcript), Peg3 (paternally 

expressed 3) e Ins2 (insulin II) resultaram em RCIU, enquanto a situação oposta foi observada 

em camundongos com perda de função de H19, Igf2r e Grb10 (growth factor receptor-bound 
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protein 10), genes com expressão exclusivamente materna, que resultaram em exacerbação de 

crescimento do embrião (revisões em Monk e Moore, 2004; Cleaton e col., 2014; Moore e 

col., 2015). Fenótipo semelhante de crescimento exacerbado foi observado em camundongos 

com super-expressão do gene Igf2, devida à perda do imprinting materno (Sun e col., 1997).  

O processo de imprinting leva a haploidia funcional; dessa forma, os IG perdem a 

vantagem protetora da diploidia, tornando as regiões sujeitas a imprinting potencialmente 

vulneráveis, como é visto em doenças associadas a imprinting, discutidas mais adiante. 

Provavelmente deve haver vantagens seletivas para a evolução e manutenção desse fenômeno. 

A restrição do imprinting aos mamíferos térios indica que a placentação e o imprinting 

surgiram em momentos similares na evolução e podem estar correlacionados (revisão em 

Cleaton e col., 2014).  

A associação entre a aquisição do imprinting e da placenta durante a evolução levou a 

elaboração de algumas hipóteses para explicar o surgimento de imprinting genômico. Duas 

teorias são amplamente citadas - a teoria kinship e a teoria da coadaptação - e têm implicações 

para ambas as fases pré e pós-natal. De acordo com a teoria kinship, ou teoria do conflito 

parental, os IG evoluíram para refletir os interesses maternos e paternos pelo fornecimento de 

nutrientes no período fetal. Assim, esses genes apresentariam funções antagônicas: genes de 

expressão paterna promoveriam o crescimento do feto pela utilização de recursos maternos, 

para otimizar a chance de sobrevivência perinatal, enquanto que genes de expressão materna 

contrabalanceariam isso por limitar os recursos ao feto e restringir o crescimento fetal, 

garantindo assim a sobrevivência materna para futuras gestações e igualdade de fornecimento 

de nutrientes entre sua prole (Moore e Haig, 1991).  

A teoria da coadaptação propõe que os IG atuariam em conjunto para otimizar o 

desenvolvimento fetal, além do fornecimento de nutrientes e cuidados maternos. Durante o 

desenvolvimento dos mamíferos, um conjunto complexo de interações ocorre entre o feto, a 

placenta e o hipotálamo da mãe que influenciam o crescimento fetal, o desenvolvimento do 

cérebro, o fornecimento de recursos maternos em ambas as fases pré e pós-natal, e o cuidado 

materno após o nascimento. A regulação dessas funções pelo imprinting provavelmente seria 

devido à coadaptação genitores-prole através da seleção de, principalmente, genes de 

expressão paterna coexpressos na placenta e no hipotálamo da mãe (Keverne e col., 2008). 

 Em humanos, a perda do imprinting recapitula os fenótipos demonstrados nos estudos 

com camundongos knockout. A desregulação da expressão de IG foi associada a gestações 

com RCIU, a medidas de crescimento fetal, como perímetro cefálico e peso ao nascimento, e 

ao neurocomportamento do recém-nascido (Lambertini, 2014; Moore e col., 2015). A perda 
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do imprinting também causa síndromes, caracterizadas principalmente por alterações de 

crescimento pré- e pós-natal, do metabolismo e do neurocomportamento após o nascimento e, 

mais recentemente, tem sido relacionada a doenças comuns como obesidade, diabetes melito e 

câncer.  

 

 I.1.5 A regulação do imprinting genômico 

 

Atualmente, são conhecidos aproximadamente 150 genes sujeitos a imprinting em 

camundongos (MouseBook Imprinting Catalogue - http://www.mousebook.org/mousebook-

catalogs/imprinting-resource). Em humanos, cerca de 100 IG já foram caracterizados, e 

muitos outros foram sugeridos como candidatos (Catalogue of Parent of Origin Effects - 

http://igc.otago.ac.nz/home.html; Geneimprint - http://www.geneimprint.com/site/genes-by-

species.Homo+sapiens.any). A maior parte dos IG em humanos é conservada em 

camundongos, mas alguns são exclusivos de uma espécie ou da outra. Análises de 

transcriptoma e de metiloma  aplicando-se  tecnologias de larga escala, tais como microarrays 

e sequenciamento de nova geração, têm sido amplamente utilizados na busca por novos IG 

(Court e col., 2014; Docherty e col., 2014; Babak e col., 2015; Baran e col., 2015).  

Os IG se expressam em uma ampla gama de tecidos, mas particularmente na placenta 

e no cérebro (revisão em Davies e col., 2007). De fato, acredita-se que 70% dos IG sejam 

reguladores do crescimento fetal e do desenvolvimento cerebral em mamíferos (revisão em 

Reik e Walter, 2001). Cerca de um terço dos IG são RNA não codificadores (ncRNA), muitos 

dos quais, RNA pequenos (revisão em Morison e col., 2005). Apesar de alguns IG ocorrerem 

isolados ou em pares no genoma, aproximadamente 60% dos IG em humanos estão arranjados 

em clusters de três ou mais genes em segmentos de até 2,3 Mb, estruturalmente conservados 

entre humanos e camundongos. Dez clusters de IG foram caracterizados em humanos, 

mapeados em 2q33.3, 6q24.2, 7q21.3, 7q32.2, 11p15.5p15.4, 14q32.2, 15q11.2, 19q13.43 e 

20q13.32. A maioria deles consiste de genes de expressão materna e paterna, pelo menos um 

IG de ncRNA (miRNA, snoRNA ou lncRNA), além de genes não sujeitos a imprinting 

(revisões em Henckel e Arnaud, 2010; Peters, 2014).  

Para que a expressão monoalélica parental seja estabelecida, cada cluster é regulado 

por um elemento central de controle in cis, denominado centro de imprinting (ICR; Imprinting 

Center Region) (Figura I.2). Na linhagem germinativa, as ICR são marcadas por modificações 

epigenéticas alelo-específicas, como a metilação do DNA, a mais bem caracterizada, e as 

modificações de histonas (revisão em Peters, 2014). Consequentemente, as ICR ficam ativas 

http://www.geneimprint.com/site/genes-by-species.Homo+sapiens.any
http://www.geneimprint.com/site/genes-by-species.Homo+sapiens.any
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em apenas um dos dois alelos parentais e regulam coordenadamente a expressão de todos os 

IG por longas distâncias dentro de um cluster, de maneira alelo-específica (revisões em 

Delaval e col., 2006; Edwards e Ferguson-Smith, 2006). Diversos estudos mostraram que a 

deleção de ICR resulta em perda de imprinting de múltiplos genes no cluster, enfatizando a 

importância desse elemento e sua influência na regulação de regiões multigênicas (revisão em 

Bartolomei e Ferguson-Smith, 2011). As regiões metiladas nas ICR, de acordo com a origem 

parental, são denominadas regiões diferencialmente metiladas (DMR; Differentially 

Methylated Region). Promotores de IG também são diferencialmente metilados e 

frequentemente atuam como ICR (Edwards e Ferguson-Smith, 2006; Figura I.2).  

 

 

Figura I.2 - Organização de um cluster hipotético sujeito a imprinting genômico, em dois tecidos. Os 
IG estão representados em azul e os genes de expressão bialélica, em cinza. As setas indicam a 

orientação da expressão. Em verde está destacada a ICR intergênica, que constitui uma DMR 

germinativa. Círculos cheios representam DNA metilado e vazios, DNA desmetilado. A ICR está 

metilada no cromossomo paterno em ambos os tecidos e regula a expressão alelo-específica recíproca 
dos genes 1 e 3, este codificando um ncRNA. O gene 2 não é sujeito a imprinting e tem expressão 

bialélica. O tecido A apresenta uma DMR somática tecido-específica localizada no promotor do gene 

5, que codifica um lncRNA; essa DMR está metilada no cromossomo materno e regula a expressão 
paterna dos genes 4 e 5 nesse tecido. Figura modificada de Henckel e Arnaud (2010). 

 

 

A metilação de ICR, localizada na região promotora de um gene, silencia sua 

expressão. ICR não metiladas são consideradas ativas e controlam a expressão de um ou mais 

IG, por mecanismos que são apenas parcialmente compreendidos; dois modelos foram 

propostos: o modelo de isoladores (insulators) e o modelo de transcritos de lncRNA (revisão 

em Peters, 2014). Um exemplo do modelo de insulator é a regulação do lócus H19/IGF2, em 

11p15 (Figura I.3B). Os genes H19 e IGF2 competem por enhancers localizados downstream 

ao H19. O imprinting recíproco desses genes é controlado pelo centro de imprinting 

intergênico ICR1, localizado upstream ao H19, que possui sete motivos de ligação a proteínas 
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zinc-finger chamadas CTCF (fator de ligação a CCCTC). No alelo materno, o ICR 

desmetilado permite a ligação das proteínas CTCF, gerando uma barreira (insulator) que 

impede a aproximação dos enhancers aos promotores de IGF2. Como consequência, o IGF2 

fica silenciado e o promotor de H19, com acesso aos enhancers, é ativado. No cromossomo 

paterno, o ICR1 está metilado, impedindo a ligação das proteínas CTCF, o que permite o 

acesso dos enhancers aos promotores de IGF2, ativando-o. A metilação do DNA se estende 

até o promotor de H19, silenciando-o (revisão em Delaval e col., 2006). Outro domínio 

sujeito a imprinting na região 11p15, o lócus KCNQ1, é um exemplo do modelo de lncRNA 

(Figura I.3B). O centro de imprinting ICR2 está localizado no intron 10 do gene KCNQ1 

(potassium channel, voltage gated KQT-like subfamily Q, member 1), na região promotora do 

gene KCNQ1OT1 [KCNQ1 opposite strand/antisense transcript 1 (non-protein coding)]. No 

cromossomo paterno, o ICR2 está desmetilado, permitindo a expressão de KCNQ1OT1; esse 

longo transcrito antisense, não codificador, silencia genes próximos in cis, por mecanismo 

ainda não bem conhecido. No cromossomo materno, em contrapartida, a metilação do ICR2 

reprime a atividade do lncRNA, o que permite a expressão de genes vizinhos, incluindo 

KCNQ1 e CDK1NC [cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)] (revisão em Kalish e 

col., 2014).  

Os principais clusters de IG, em outros cromossomos, geralmente apresentam o 

mesmo padrão de regulação do imprinting (Figura I.3): ICR metilados no alelo materno 

abrigam promotores de lncRNAs, que têm expressão paterna e podem desempenhar papel 

importante na regulação do imprinting in cis; em contrapartida, ICR metilados no alelo 

paterno são intergênicos, embora ncRNAs também sejam expressos no alelo oposto (revisões 

em Edwards e Ferguson-Smith, 2007; Barlow, 2011). Esses mecanismos de regulação do 

imprinting são conservados entre camundongos e humanos. 

A metilação do DNA, adição de grupo metil a resíduos de citosina dos dinucleotídeos 

CpG, é a principal marca epigenética no estabelecimento e na manutenção do imprinting 

genômico, mas não é exclusiva a esse fenômeno. Regiões do genoma com alta frequência de 

dinucleotídeos CpG são denominadas "ilhas CpG" e estão localizadas em promotores, ou em 

sua proximidade, em aproximadamente 40% dos genes de mamíferos (Fatemi e col., 2005). A 

metilação dos promotores gênicos é um mecanismo tecido-específico e reversível de 

silenciamento, encontrado normalmente em diversos genes. No caso dos IG, entretanto, o 

estabelecimento das DMR leva à ativação ou inativação gênica nos cromossomos parentais de 

maneira recíproca (revisão em Biliya e Bulla, 2010).  
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Figura I.3 - Clusters sujeitos a imprinting em humanos, associados a síndromes. As DMR em letras vermelhas são ICR. O sentido da transcrição é indicado por 
setas; orientação para a esquerda = centromérico e para a direita = telomérico. (A) Cluster PLAGL1 associado a diabetes melito neonatal transitória tipo 1 

(TNDM). O gene  PLAGL1 sofre imprinting e o alelo expresso é o paterno, desmetilado. (B) Cluster em 11p15.5, dividido em domínio centromérico KCNQ1 e 

domínio telomérico H19/IGF2, associados às síndromes de Silver-Russell (SRS) e Beckwith-Wiedemann (BWS). (C) Cluster DLK1-DIO3 associado às 
síndromes de UPD(14) materna e paterna. Linhas pontilhas indicam a possível extensão dos transcritos. (D) Cluster SNRPN associado às síndromes de Prader-

Willi (PWS) e Angelman (AS). (E) Cluster GNAS associado a pseudo-hipoparatireoidismos (PHP). Os primeiros éxons de GNAS, A/B, GNASXL e NESP55 são 

processados com os éxons 2-13 para gerar diferentes transcritos. Figura modificada de Ishida e Moore (2013). 
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Existem dois tipos de DMR em lócus sujeitos a imprinting genômico: DMR germinativas (ou 

primárias), cujo padrão de metilação é estabelecido durante a gametogênese e mantido em 

todos os tecidos ao longo do desenvolvimento embrionário e da vida adulta; e DMR 

somáticas (ou secundárias), que se tornam diferencialmente metiladas após a fertilização, nos 

promotores de determinados IG, e podem ser tecido-específicas (revisão em Henckel e 

Arnaud, 2010) (Figura I.2). Uma vez estabelecido numa célula, suas descendentes tem o 

mesmo alelo metilado de determinado IG. 

Outro mecanismo de controle epigenético em lócus sujeitos a imprinting está 

relacionado à conformação da cromatina. Os alelos de um IG, dependendo da origem 

parental, podem apresentar modificações específicas nas histonas que compõem a cromatina 

(acetilação, metilação, ubiquitinação e fosforilação), permitindo ou impedindo a transcrição 

do DNA (revisão em Verona e col., 2003). Já foi relatada associação entre o alelo parental 

metilado das ICR e modificações repressivas de histonas, que atuariam na manutenção 

somática do imprinting (Henckel e col., 2009). De forma geral, as modificações de histonas 

aparecem relacionadas ao imprinting genômico em associação com a metilação do DNA 

(revisão em Reik e Walter, 2001). 

O imprinting genômico é provavelmente o melhor exemplo de como múltiplos 

componentes do epigenoma atuam em conjunto na determinação do fenótipo.  A metilação do 

DNA, as modificações de histonas e outros elementos que modelam a cromatina, como os 

lncRNAs, trabalham coordenadamente na regulação da expressão de IG (revisão em 

Lambertini, 2014). 

 

 I.1.6 Estabelecimento e manutenção do imprinting genômico 

 

O estabelecimento do imprinting genômico é um processo complexo que inclui a 

reprogramação epigenética do genoma. As marcas de imprinting devem ser transmitidas com 

precisão para a geração seguinte e são dependentes da origem parental (Figura I.4A). Em 

outras palavras, nos machos todas as células contêm um conjunto de cromossomos com 

marcas de imprinting masculinas (de herança paterna) e outro conjunto com as marcas 

femininas (de herança materna), mas quando esses cromossomos são transmitidos para a 

geração seguinte, os dois conjuntos devem ser reprogramados para conter marcas de 

imprinting apenas masculinas, que será a contribuição paterna. As fêmeas, por sua vez, 

transmitem para a geração seguinte cromossomos com marcas de imprinting maternas (Figura 

I.4A). 
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Figura I.4 - Metilação do DNA durante a gametogênese e o início do desenvolvimento embrionário. 

(A) Apagamento das marcas epigenéticas de imprinting, restabelecimento e manutenção das DMR 

germinativas ao longo do desenvolvimento. Os cromossomos materno e paterno estão representados 

por barras rosa e azul, respectivamente. Os boxes pretos e brancos nos cromossomos indicam a 

presença ou ausência de modificação alélica, respectivamente. As setas partindo dos cromossomos 

indicam a expressão de alelos não metilados. (B) Reprogramação epigenética do genoma no início do 

desenvolvimento (baseado em camundongos). Desmetilação global nas células germinativas 

primordiais (CGP), que apaga as marcas epigenéticas (linhas tracejadas), seguida da metilação de novo 

para estabelecer novas marcas de imprinting sexo-específicas, durante a gametogênese. Após a 

fertilização, ocorre a segunda desmetilação global, seguida de remetilação antes do período de 

implantação do embrião; as DMR sujeitas a imprinting resistem à desmetilação e são mantidas. As 

células da massa celular interna (MCI; que originarão o feto) apresentam metilação aumentada em 

relação ao trofectoderma (TF, que originarão a placenta). Figura modificada de Ishida e Moore (2013). 

  

 

A reprogramação de marcas epigenéticas do genoma (metilação do DNA e 

modificações de histonas associadas) ocorre em duas fases (Figura I.4B). A primeira acontece 

durante o desenvolvimento das células germinativas primordiais em ovócitos ou 

espermatócitos e compreende a desmetilação global, quando se apagam as marcas de 

imprinting parentais pré-existentes, seguida da metilação de novo do DNA nas ICR, 
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estabelecendo-se o novo padrão sexo-específico nos gametas (DMR germinativas) (Figura 

I.4). A segunda fase de reprogramação ocorre após a fertilização e abrange a desmetilação e a 

remetilação global antes da implantação do embrião. As ICR germinativas, no entanto, 

escapam da segunda fase da reprogramação e suas marcas epigenéticas permanecem 

inalteradas durante o restante do desenvolvimento embrionário e a vida adulta (revisões em 

Biliya e Bulla, 2010; Ishida e Moore, 2013). Durante a remetilação global, DMR somáticas 

são estabelecidas. A regulação do imprinting no embrião é complexa, podendo a expressão de 

IG ser modificada: alguns genes possuem expressão monoalélica somente em determinados 

tecidos ou tipos celulares, ou em determinado estágio do desenvolvimento; além disso, IG 

podem apresentar expressão monoalélica isoforma-específica (revisão em Reik e Walter, 

2001). 

 A metilação de novo do DNA é estabelecida pelas metiltransferases de citosina 

DNMT3A, DNMT3B e DNMT3L. Em camundongos, a Dnmt3a é expressa 

predominantemente em ovócitos e no início da vida embrionária e, em conjunto com a 

Dnmt3l,  é responsável por estabelecer a metilação das ICR nos gametas masculino e 

feminino; a prole de fêmeas de camundongos Dnmt3l
-/-

 não se desenvolve e apresenta 

ausência completa de metilação materna nas ICR, resultando na expressão desregulada dos IG 

associados a elas, enquanto a metilação do restante do genoma aparentemente não é afetada 

(revisão em Henckel e col., 2009). Já a Dnmt3b é expressa em estágios pré-implantacionais 

do desenvolvimento embrionário e atua na remetilação, após a segunda onda de 

reprogramação global (revisão em Monk, 2015). Nas células somáticas, o padrão de metilação 

do DNA é mantido durante o processo de duplicação dos cromossomos e transmitido para as 

células filhas; quando o DNA é replicado, os grupos metil da fita molde são reconhecidos e 

novos grupos metil são inseridos na fita em formação pela enzima metiltransferase de 

manutenção DNMT1 (revisão em Reik e Walter, 2001). O mecanismo pelo qual as 

metiltransferases se ligam às DMR específicas das células germinativas femininas ou 

masculinas não é totalmente compreendido, mas provavelmente são necessários fatores que 

reconheçam as DMR e sejam sexo-específicos na linhagem germinativa (revisão em 

Bartolomei e Ferguson-Smith, 2011).  

 A manutenção de identidade parental ao longo do desenvolvimento provavelmente 

envolve a combinação de sequências de atuação in cis e fatores que atuam in trans. As 

sequências in cis são presumivelmente as ICR, mas sequências adicionais não podem ser 

descartadas. Vários fatores de atuação in trans que contribuem para a manutenção do 

imprinting após a fertilização, impedindo a desmetilação das ICR, foram identificados. 
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Algumas dessas proteínas têm impacto na manutenção da metilação do DNA em múltiplos 

lócus sujeitos a imprinting, ao passo que outras parecem ter papel mais restrito (revisão em 

Bartolomei e Ferguson-Smith, 2011). Na primeira categoria, Pgc7/Stella, ZFP57, TRIM28 e 

membros da família NLRP, especificamente NLRP5 e NLRP7, ligam-se aos alelos metilados 

das ICR, atuando na regulação global do imprinting. Estudos em camundongos knockout 

mostraram que a ausência de cada um desses fatores resulta na hipometilação de múltiplos 

ICR, maternos e paternos. Já os fatores Rbbp1/Arid4a e Rbbp1I1/Arid4b atuam na 

manutenção do imprinting restrita ao lócus Snrpn em camundongos, enquanto que mutação 

em homozigose no gene NLRP2, de efeito materno, foi associada à hipometilação nos lócus 

KCNQ1 e PEG1 em pacientes com BWS (revisão em Girardot e col., 2013). Outros fatores, 

tais como DB1/Vezf1, CTCF, OCT4 e Zfp42  foram associados à manutenção do alelo 

desmetilado, impedindo sua metilação durante a segunda fase de reprogramação epigenética 

do genoma (revisão em Monk, 2015) 

 

 I.1.7 Manifestações clínicas decorrentes da perda do imprinting em humanos 

  

 O estabelecimento adequado das marcas epigenéticas do imprinting nas células 

germinativas e a manutenção somática subsequente dessas marcas são cruciais para a 

regulação da expressão dos IG e, portanto, para o desenvolvimento normal. A desregulação da 

expressão de IG tem implicações fenotípicas, tanto na infância como na idade adulta. A perda 

do imprinting genômico pode causar não somente síndromes, mas também está relacionada 

com o desenvolvimento de doenças comuns complexas, como obesidade, diabetes melito e 

câncer (revisão em Peters, 2014). 

 Os IG têm apenas um alelo funcional e normalmente estão arranjados em clusters, 

com regulação comum. Eles não têm back-up funcional no caso de mutação no único alelo 

ativo. Ainda, o comprometimento de uma ICR pode alterar o funcionamento de vários genes 

num cluster sujeito a imprinting. Mecanismos genéticos e epigenéticos podem resultar em 

perda do imprinting e desregulação da expressão monoalélica dos IG, levando a doenças que 

se manifestam com transmissão limitada ao sexo. 

 As  alterações genéticas incluem mutações de ponto, deleções, duplicações, e UPD. As 

mutações de ponto e as alterações do número de cópias de DNA podem afetar diretamente o 

funcionamento de um ou mais IG. Na UPD, ambas as cópias de um cromossomo ou de parte 

de um cromossomo são transmitidas de um dos genitores e nenhuma do outro. Dessa forma, 

as doenças causadas por UPD ocorrem devido à perda ou ganho de expressão dos IG 
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localizados no segmento em UPD. As mutações epigenéticas incluem alteração no padrão de 

metilação da ICR (hipometilação ou hipermetilação) de um cluster sujeito a imprinting, que 

resulta na desregulação da expressão dos genes regulados em conjunto.  

 

 I.1.8 As síndromes de imprinting  

  

 A perda de imprinting genômico já foi identificada como a causa de várias síndromes 

em humanos (revisão em Biliya e Bulla, 2010). As mais bem caracterizadas são a síndrome de 

Angelman (AS; MIM #105830), a síndrome de Prader-Willi (PWS; MIM #176270), a 

síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS; MIM #130650), a síndrome de Silver-Russell 

(SRS; MIM #180860), a diabetes melito neonatal transitória tipo 1 (TNDM; MIM #601410), 

o pseudo-hipoparatireoidismo tipo 1A (PHP1A; MIM #103580) e o tipo 1B (PHP1B; MIM 

#603233), a síndrome de Temple (TS ou UPD(14)mat; MIM #616222) e a síndrome de 

Kagami-Ogata (UPD(14)pat; MIM #608149). A Tabela I.1 mostra as principais características 

clínicas e a etiologia de cada uma dessas síndromes, bem como seus modelos em 

camundongos.   

 As síndromes de AS e PWS foram as primeiras síndromes decorrentes da perda do 

imprinting descritas em humanos. Ambas ocorrem com frequência de um em 15 mil 

nascimentos e estão associadas a alterações do desenvolvimento e comportamentais, além de 

comprometimento cognitivo. A perda de imprinting é decorrente de mutações (epi)genéticas 

na porção proximal do braço longo do cromossomo 15, onde está presente uma ICR que 

controla vários IG, como ZNF127 (makorin ring finger protein3), NDN [necdin homolog 

(mouse)], SNRPN (small nuclear ribonucleoprotein polypeptideN), IPW (imprinted in Prader-

Willi syndrome) e UBE3A (ubiquitin protein ligaseE3A) (revisão em Eggermann e col., 

2008). Já as síndromes de SRS e BWS, focos principais deste estudo, são as manifestações 

clínicas que melhor demonstram a relação entre o imprinting e o crescimento fetal em 

humanos. Esses dois distúrbios de crescimento são causados por mutações (epi)genéticas 

opostas em cluster do braço curto do cromossomo 11 (11p15.5), que resultam na 

desregulação recíproca de IG, como IGF2, H19, CDKN1C, KCNQ1 e KCNQ1OT.
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Tabela I.1 - Síndromes de imprinting em humanos e os modelos correspondentes em camundongos (de acordo com Eggermann e col., 2011; Jacob e col., 2013; 

Peters, 2014; Mackay e col., 2015; OMIM, NCBI)  

Síndrome  Frequência 
Localização 
cromossômica 

Tipo de mutação genética / 
epigenética (frequência) 

Alteração de expressão 
dos principais IG 

Principais características 
clínicas 

Modelos em camundongos 

Diabetes melito neonatal 
transitória tipo 1 (TNDM) 

1/800.000 6q24 UPD(6)pat (40%) 
Duplicação paterna (30%) 
Hipometilação do ICR materno (30%) 

↑PLAGL1  ↑HYMAI Hiperglicemia neonatal, 
RCIU, macroglossia e 
onfalocele 

Modelo transgênico com 
hiperglicemia neonatal, mas 
sem RCIU 

Síndrome de Silver-Russell 
(SRS) 

1/10.000 7 / 11p15.5 UPD(7)mat (5-10%) 
Alterações cromossômicas (2-4%) 
Hipometilação de ICR1 (~40%) 

Hipometilação de 
H19DMR: ↓IGF2 ↑H19  
Duplicação materna de 
11p15.5: ↑CDKN1C 
UPD(7)mat: MEST e GRB10 
são principais candidatos  

Retardo de crescimento pré 
e pós-natal, macrocrania 
relativa, assimetria e face 
triangular 

Modelos com deleção paterna 
de KvDMR1 ou Igf2 
apresentaram retardo de 
crescimento pré e pós-natal 

Síndrome de Beckwith-
Wiedemann (BWS) 

1/15.000 11p15.5 UPD(11p15)pat (~20%) 
Alterações cromossômicas (1-2%) 
Hipermetilação de ICR1 (5-10%) 
Hipometilação de ICR2 (40-50%) 
Mutação de ponto em CDKN1C (5%-
10%: esporádico; 40-50%: familial) 

UPD(11p15)pat: ↓CDKN1C 
↓H19 ↑IGF2 
Hipermetilação de 
H19DMR: ↓H19 ↑IGF2 
Hipometilação de KvDMR1: 
↓CDKN1C 
Mutações de ponto: 
↓CDKN1C 

Excesso de crescimento pré- 
e/ou pós-natal, 
macroglossia, onfalocele, 
hipoglicemia neonatal, 
hemihipertrofia e 
predisposição a tumores 
embrionários (por exemplo, 
tumor de Wilms) 

Modelos transgênicos de Igf2 e 
knockout de CDKN1C, que 
apresentam letalidade fetal e 
neonatal; juntos, possuem a 
maioria das características da 
BWS 

Síndrome de Temple (TS; 
UPD14mat) 

Rara 14q32 UPD(14)mat (?) 
Deleção paterna (?) 
Hipometilação de IG-DMR (?) 

↓DLK1 ↓RTL1 Retardo de crescimento pré 
e pós-natal, hipotonia, 
escoliose, puberdade 
precoce e obesidade 

Modelo com duplicação distal 
do cromossomo 12 de origem 
materna, que apresenta 
letalidade perinatal e RCIU 

Síndrome de Kagami-
Ogata (UPD14pat) 

Rara 14q32 UPD(14)pat (?) 
Deleção materna (?) 
Hipermetilação de IG-DMR (?) 

 ↑RTL1 RCIU, defeitos da parede 
torácica e abdominal, 
placentomegalia e 
polidrâmnio 

Modelo com duplicação distal 
do cromossomo 12 de origem 
paterna, que apresenta 
letalidade pré-natal e 
placentomegalia 

RCIU - restrição de crescimento intrauterino; UPD - dissomia uniparental; PTH - hormônio da paratireoide; TSH - hormônio estimulante da tireoide; OHA - osteodistrofia hereditária de 

Albright; ↑ super-expressão gênica (ativação do alelo silenciado); ↓ perda de expressão (silenciamento do alelo ativo); (?) - frequência desconhecida na população. 

 

 

Continua 
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Tabela I.1 - Síndromes de imprinting em humanos e os modelos correspondentes em camundongo (continuação). 

Síndrome  Frequência 
Localização 
cromossômica 

Tipo de mutação genética / 
epigenética (frequência) 

Alteração de expressão 
dos principais IG 

Principais características 
clínicas 

Modelos em camundongos 

Síndrome de Angelman 
(AS) 

1/20.000-
1/12.000 

15q11-13 Deleção materna (70%) 
UPD(15)pat (3-7%) 
Alteração de metilação (~3%) 
Mutação de ponto em UBE3A (10-
15%) 

↓UBE3A Atraso global do 
desenvolvimento, 
microcefalia, deficiência 
intelectual grave, fala 
ausente ou limitada, ataxia, 
distúrbio de sono, 
convulsões e sorriso 
frequente 

Quatro modelos 
compreendendo knockout do 
alelo materno e duplicação 
proximal do cromossomo 7 de 
origem paterna, que 
apresentam comprometimento 
cognitivo, alterações motoras, 
ataxia e anormais cerebrais 

Síndrome de Prader-Willi 
(PWS) 

1/25.000-
1/10.000 

15q11-13 Deleção paterna (70%) 
UPD(15)mat (20-25%) 
Alteração de metilação (~1%) 
 

↓11 genes Atraso global do 
desenvolvimento, baixa 
estatura, hipotonia neonatal, 
dificuldade de sucção, 
hiperfagia, obesidade, 
hipogonadismo, disfunção 
cognitiva e distúrbios de 
comportamento 

Diversos modelos que 
apresentam características da 
PWS, incluindo letalidade 
neonatal, dificuldade de 
sucção, retardo de crescimento 
pós-natal, obesidade adulta, 
subfertilidade e defeitos 
respiratórios 

Pseudo-
hipoparatireoidismo tipo 
IA (PHP1A) 

Rara 20q13.3 Mutação de ponto em GNAS (?) 
 

↓GNAS - transcrito de 
expressão bialélica 
(fenótipo OHA) 
↓GNAS - transcrito 
NESP55 (obesidade e 
resistência hormonal) 

Dismorfismos, obesidade, 
déficit cognitivo, resistência 
renal a PTH, hipocalcemia, 
hiperfosfatemia, e 
resistência a outros 
hormônios 

Modelos knockout dos éxons 1 
e 6 de Gnas no alelo materno, 
que apresentam letalidade 
neonatal, dismorfismos, 
obesidade adulta e resistência 
hormonal múltipla 

Pseudo-
hipoparatireoidismo tipo 
IB (PHP1B) 

Rara 20q13.3 Hipometilação do GNAS A/B-DMR 
(15-20%) 
UPD(20)pat (?) 

↓GNAS - transcrito A/B Resistência renal a PTH, 
hipocalcemia, 
hiperfosfatemia, e 
resistência ocasional a TSH 

Modelo knockout com 
hipometilação materna de 
Gnas, que apresenta letalidade 
neonatal, resistência a PTH, 
hipocalcemia e hiperfosfatemia 

RCIU - restrição de crescimento intrauterino; UPD - dissomia uniparental; PTH - hormônio da paratireoide; TSH - hormônio estimulante da tireoide; OHA - osteodistrofia hereditária de Albright;  

↑ super-expressão gênica (ativação do alelo silenciado); ↓ perda de expressão (silenciamento do alelo ativo); (?) - frequência desconhecida na população. 

 

 



22 
 

 
 

 Síndrome de Silver-Russell 

 A SRS foi descrita pela primeira vez por Silver e col. (1953) e Russell (1954). 

Caracteriza-se principalmente por grave RCIU, seguido de déficit de crescimento pós-natal. 

Os sinais craniofaciais incluem uma face típica, pequena e triangular, com frontal amplo e 

micrognatia, podendo os cantos da boca estar voltados para baixo e ocorrer anomalias de 

orelhas (Figura I.5). A macrocrania relativa ao tamanho do corpo é comum e pelo menos 

metade dos pacientes apresenta assimetria facial e/ou de membros, e clinodactilia de quintos 

dedos. Muitas crianças com SRS têm dificuldades para alimentar-se, nos primeiros meses de 

vida e podem apresentar hipoglicemia. Características menos frequentes incluem manchas 

café com leite, atraso na maturação óssea e sudorese excessiva. O desenvolvimento 

neuropsicomotor é normal, na grande maioria dos casos, mas pode ocorrer atraso na aquisição 

da fala. A manifestação dessas características é muito variável entre os indivíduos afetados. 

Além disso, o quadro clínico da SRS em adultos é menos marcante do que na infância. A 

altura média dos pacientes adultos com SRS é de 151,2 ± 7,8 cm para os homens e 139,9 ± 

9,0 cm para as mulheres (revisão em Eggermann, 2010). 

 

 

Figura I.5 - Menino com diagnóstico clínico da SRS: macrocrania relativa, face triangular, frontal 
amplo e assimetria corporal (https://classconnection.s3.amazonaws.com/84/ 

flashcards/4797084/jpg/f1large-144376287B627575EDE.jpg). 

 

 

 A SRS é geneticamente heterogênea e ocorre, em geral, de forma esporádica. Trata-se 

da primeira síndrome relacionada a perda de imprinting que afeta dois cromossomos 

diferentes. Regiões dos cromossomos humanos 7 e 11 sujeitas a imprinting genômico foram 

associadas com a etiologia da SRS: a UPD(7)mat foi o primeiro mecanismo identificado 

como causa da síndrome, ocorrendo em 5-10% dos casos (Kotzot e col., 1995; revisão em 
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Eggermann e col., 2012a). O principal gene responsável pela SRS nesse cromossomo ainda 

não foi identificado. Alterações cromossômicas em 7p11.2-p13, deleções recorrentes em 7q21 

e isodissomia segmentar materna abrangendo 7q31-qter em pacientes com quadro clínico 

compatível com SRS indicaram alguns IG como candidatos para a síndrome: GRB10, SGCE 

(sarcoglycan epsilon), PEG10 (paternally expressed 10) e MEST (revisão em Eggermann e 

col., 2012a). No entanto, até o momento nenhuma mutação de ponto ou alteração de 

metilação foi identificada nesses genes em pacientes com SRS. Num paciente com restrição 

de crescimento e características típicas de SRS, foi detectada microdeleção de 3,7 Mb em 

7q32, abrangendo o gene MEST, fornecendo evidência adicional para a participação desse 

gene na patologia da síndrome (Eggermann e col., 2012b). 

 O braço curto do cromossomo 11 humano apresenta um cluster de IG que têm papel 

crucial no controle do desenvolvimento da placenta e do embrião, e no crescimento fetal. Esse 

cluster, localizado em 11p15.5, abrange uma região de cerca de 1 Mb e é constituído por dois 

domínios gênicos, cada um regulado por uma ICR: o domínio telomérico é controlado pela 

ICR1 (H19DMR), que está metilada no cromossomo paterno, enquanto o mais centromérico é 

regulado pela ICR2 (KvDMR1), metilada no cromossomo materno (Figura I.6). Alterações 

genéticas e epigenéticas no segmento 11p15.5 são as principais causas da SRS. A 

hipometilação de ICR1 é a causa mais frequente, presente em cerca de 40% dos casos, e 

resulta na perda da expressão paterna do gene IGF2, e na expressão bialélica de H19 (revisões 

em Eggermann e col., 2012a; Jacob e col., 2013). Diversas microduplicações e microdeleções 

em 11p15, variando de 58 kb a alguns Mb de tamanho, foram associadas com a SRS e 

explicam 2-4% dos casos (revisão em Begemann e col., 2012). Alguns microdesequilíbrios 

cromossômicos estão associados com perda de metilação em ICR1. Nos casos de duplicação 

materna abrangendo a ICR2, o fenótipo aparece devido a super-expressão do gene CDKN1C 

(Schönherr e col., 2007; Bonaldi e col., 2011). Assim, a etiologia da SRS é explicada em 

cerca de 50% dos casos, o que deixa aproximadamente metade dos pacientes sem diagnóstico 

molecular. 

 Adicionando à heterogeneidade genética da síndrome, alterações cromossômicas 

estruturais diversas foram detectadas em pacientes com fenótipo SRS ou SRS-like (quadro 

clínico atípico), afetando principalmente os cromossomos 7, 8, 15, 17 e 18 (revisão em 

Fokstuen e col., 2014). Entretanto, além de alterações dos cromossomos 7 e 11, apenas 

alterações dos cromossomos 15 e 17 foram detectadas em mais de um paciente que 

preenchiam critérios diagnósticos restritos de SRS (revisões em Hitchins e col., 2001; 

Eggermann, 2010a). Recentemente, microdesequilíbrios cromossômicos diversos, 
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principalmente microdeleções, foram descritos em indivíduos afetados pela SRS, indicando 

que também podem ser relevantes para a etiologia da síndrome (Bruce e col., 2010; Spengler 

e col., 2010; Lin e col., 2010; Spengler e col., 2012).  

 

 
Figura I.6 - Cluster de IG no segmento 11p15.5 do cromossomo 11 humano. As setas indicam genes 

ativos e a direção da transcrição. Em azul, IG de expressão monoalélica paterna; em vermelho, IG de 

expressão monoalélica materna; em preto, gene de expressão bialélica. O cluster está dividido em dois 

domínios, cada um regulado por uma ICR: ICR1 (H19DMR) e ICR2 (KvDMR1). No domínio ICR1, a 

metilação de H19DMR no cromossomo paterno leva à expressão paterna do gene IGF2 e à expressão 

materna de H19. No domínio ICR2, a metilação de KvDMR1 no cromossomo materno assegura a 

expressão paterna do gene KCNQ1OT1 e a expressão materna dos demais IG do domínio.  

  

  

 Síndrome de Beckwith-Wiedemann 

 A BWS foi descrita por Beckwith (1963) e Wiedemann (1964). A síndrome é 

caracterizada principalmente por crescimento exacerbado pré- e/ou pós-natal, macroglossia, 

hipoglicemia neonatal, assimetria corporal, onfalocele, hérnia umbilical, visceromegalia, 

predisposição elevada a desenvolver tumores embrionários (como tumor de Wilms e 

hepatoblastoma), entre outros sinais menos frequentes (Figura I.7); a síndrome, entretanto, é 

clinicamente heterogênea. A BWS ocorre em geral de forma isolada, com transmissão 

familial em cerca de 15% dos casos (revisão em Weksberg e col., 2010). 

Alterações genéticas e epigenéticas nos domínios ICR1 e ICR2 em 11p15.5 também 

estão associadas com a BWS. No entanto, ao contrário do que é visto na SRS, a ICR2 é 

predominantemente alterada na BWS (revisão em Jacob e col., 2013). A hipometilação de 

ICR2 é a principal causa da síndrome, e está presente em 40-50% dos casos. A troca do 

epigenótipo materno para o paterno na ICR2 leva à expressão bialélica do gene KCNQ1OT1 e 

à perda de expressão de CDKN1C. A hipermetilação de ICR1, alteração epigenética oposta 

àquela observada nessa ICR na SRS, ocorre em 5-10% dos casos de BWS, e está associada à 

expressão bialélica do gene IGF2 e à perda de expressão de H19. A UPD segmentar paterna 

Tel Cen 
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de 11p15.5 é observada em aproximadamente 20% dos casos e leva à modificação do 

epigenótipo de ambos os domínios, ICR1 e ICR2, para o epigenótipo paterno; o resultado é 

desregulação da expressão de todos os IG do cluster, com efeito combinado das duas 

alterações epigenéticas descritas acima. Mutações de ponto no gene CDKN1C explicam 40-

50% dos casos familiais. Entre os casos esporádicos, mutações de CDKN1C  estão presentes 

em 5-10% dos pacientes. Diversas alterações cromossômicas em 11p15.5 foram relatadas na 

BWS, como microduplicações, microdeleções, inversões e translocações. O efeito desses 

rearranjos cromossômicos na regulação da metilação e expressão dos IG em 11p15.5 é 

complexo (revisão em Begemann e col., 2012). Na maioria dos casos, no entanto, o efeito na 

regulação positiva ou negativa de IG específicos é semelhante ao esperado com base nas 

mutações epigenéticas.  

 

 

Figura I.7 - Menino com diagnóstico clínico da BWS: crescimento exacerbado e macroglossia. 
(https://squigglyrainbow.wordpress.com/2011/06/26/squiggly-sunday-3). 

 

 

A SRS e a BWS representam fenótipos recíprocos causados por desequilíbrios opostos 

nos níveis de expressão dos IG dos domínios ICR1 e ICR2. Os genes IGF2 e CDKN1C são 

considerados protagonistas dessa relação: IGF2 codifica um fator de crescimento semelhante 

à insulina expresso em tecidos mesodérmicos e endodérmicos, enquanto que CDKN1C produz 

um regulador negativo da proliferação e do crescimento celular; ambos são altamente 

expressos na placenta. IGF2 e CDKN1C agem, respectivamente, como acelerador e freio da 

transição da fase G1 para S do ciclo celular (Haig, 2015). Em camundongos modelo, o 

fenótipo da SRS é recapitulado por mutações em heterozigose no Igf2, transmitidas via 

paterna, que resultam em prole e placentas com cerca de metade do tamanho selvagem 

(DeChiara e col., 1990); a super-expressão de Cdkn1c também causa restrição de crescimento 
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pré- e pós-natal (Andrews e col., 2007). Já o fenótipo da BWS é recapitulado em 

camundongos knockout quanto a Cdkn1c ou com super-expressão de Igf2, que apresentam 

crescimento fetal e placentário exacerbados, além de outros sinais característicos da BWS 

(Eggenschwiler e col., 1997).  

As síndromes de Silver-Russell e Beckwith-Wiedemann são os melhores modelos em 

humanos para se estudar a importância dos IG na regulação da função da placenta e do 

crescimento fetal. A observação dos papéis antagônicos dos IG no crescimento, em fenótipos 

opostos, está de acordo com a teoria do conflito parental do imprinting (teoria kinship), no 

qual genes de expressão paterna promovem o crescimento fetal pela utilização de recursos 

maternos (ex. IGF2), enquanto que genes de expressão materna o suprimem (ex. CDKN1C).  

 

 I.1.9 O imprinting genômico e a função cerebral 

  

 A literatura mostra que os IG têm papel importante no desenvolvimento cerebral e no 

neurocomportamento, muitos sendo expressos no cérebro adulto. Mais de 5% dos genes que 

se expressam em cérebro de camundongo estão sujeitos a imprinting, em graus variados 

(Gregg e col., 2010). Camundongos que apresentam dosagem dos IG reduzida (por deleção 

gênica) ou aumentada (por UPD) geralmente têm distúrbios de comportamento e alterações 

cerebrais (revisão em Davies e col., 2007). Em estudo clássico, camundongos quimera, 

possuindo mistura de células androgenéticas (Ag) ou partenogenéticas (Pg) com células 

normais, apresentaram diferenças fenotípicas marcantes: quimeras Ag possuíam cérebro 

pequeno em relação ao tamanho do corpo, enquanto quimeras Pg apresentaram o fenótipo 

oposto. Além disso, a distribuição das células Ag e Pg nos dois tipos de quimeras diferia, com 

as células Pg contribuindo principalmente para o neocortex e as células Ag,  

preponderantemente para a região septal, pré-óptica e do hipotálamo (Keverne e col., 1996). 

 Em camundongos adultos, o imprinting tem papel na amamentação, cuidado materno 

com a prole, sono, entre outros comportamentos. Já em filhotes, os IG atuam no 

comportamento alimentar, habilidade de sucção, atividade motora e comunicação com a mãe 

(revisão em Peters, 2014). A perda do imprinting dos genes Mest e Peg3 resulta em 

camundongos apresentando comprometimento do cuidado com a prole (Lefebvre e col., 

1998a; Curley e col., 2004). Camundongos adultos, com expressão alterada de Grb10 no 

cérebro, são socialmente dominantes sobre animais selvagens, indicando que o gene de 

expressão paterna Grb10 tem papel na supressão da dominância social (Garfield e col., 2011). 
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 Em humanos, os IG expressos no cérebro influenciam comportamentos sociais, 

alimentares, a emotividade e a cognição. Mutações genéticas e epigenéticas em regiões 

contendo IG causam síndromes neurológicas, como a PWS e a AS. Pacientes com AS 

apresentam disposição feliz e podem ter comportamento autista, enquanto que  pacientes com 

PWS frequentemente apresentam instabilidade de humor, acessos de raiva e são suscetíveis a 

episódios psicóticos (revisão em Peters, 2014). Além dessas síndromes, o aumento da 

dosagem de IG no segmento 15q11-13 também foi associado a casos não-sindrômicos de 

psicose, em portadores de alterações cromossômicas de origem materna que abrangiam o 

lócus (McNamara e col., 2013). Vários transtornos psiquiátricos com comprometimento 

social, incluindo transtornos do espectro autista mostraram ligação com regiões sujeitas a 

imprinting ou estavam relacionadas a alterações cromossômicas que supostamente alteram a 

expressão de IG (revisão em Peters, 2014). Por exemplo, um estudo de ligação indicou que o 

autismo poderia estar associado a segmentos dos cromossomos 7, 15 e 16, de acordo com a 

origem parental, sugerindo a influência de IG (Lamb e col., 2005). Algumas doenças 

neurológicas e neuropsiquiátricas, como a síndrome de Tourette, a esclerose múltipla, a 

doença de Alzheimer, a esquizofrenia e o transtorno bipolar, parecem ser preferencialmente 

transmitidas pelo genitor de determinado sexo, sugerindo a participação de IG, apesar de 

outros mecanismos também poderem explicar esse desvio (revisão em Davies e col., 2007). 

 Vários IG que não são expressos no cérebro podem também, em teoria, afetar a função 

neuronal de forma indireta. Por exemplo, genes como Igf2 e Slc38a4 (solute carrier family 

38, member 4) possuem papéis importantes na transferência de nutrientes essenciais (glicose, 

aminoácidos) através das membranas da placenta e a falta ou o excesso desses recursos pode 

levar a efeitos negativos no neonato, inclusive ao desenvolvimento anormal do cérebro 

(revisão em Davies e col., 2007). Assim, a forma como os IG afetam o desenvolvimento e a 

função cerebral durante a embriogênese e o período perinatal é provavelmente complexa e 

interdependente (revisão em Davies e col., 2007).  

 

 I.1.10 O imprinting genômico e o câncer 

  

 A perda global do imprinting em camundongos foi associada com aumento da 

tumorigênese (Holm e col., 2005). Em humanos, a desregulação do imprinting devido a 

eventos somáticos ou germinativos, como algumas síndromes de imprinting, a mola 

hidatiforme completa e o teratoma cístico ovariano, está associada com risco aumentado de 

câncer (revisão em Peters, 2014). Essa relação não é surpreendente, dada a importância de 



28 
 

 
 

diversos IG em processos como crescimento, diferenciação e controle do ciclo celular. O risco 

de desenvolver tumores, especialmente os embrionários, como tumor de Wilms e 

hepatoblastoma, está aumentado em pacientes com BWS. 

 Vários tipos de câncer em indivíduos não-sindrômicos podem apresentar desregulação 

da expressão de IG. Apesar de a perda de imprinting de IGF2 ser a alteração mais 

frequentemente relatada, alterações na expressão de mais de 30 IG já foram descritas em 

tumores malignos (Murrell, 2006). Um exemplo é a super-expressão do gene RTL1, detectada 

em um subconjunto de amostras de hepatocarcinoma humano; a super-expressão do gene 

ortólogo em camundongo, Rtl1, promove  hepatocarcinogênese (Riordan e col., 2013). 

 Foi proposto que os conflitos genéticos associadas com a gravidez de mamíferos estão 

associados com o aumento da vulnerabilidade a câncer (Haig, 2015). A teoria kinship do 

conflito parental estabelece que genes de expressão materna restringem a proliferação celular 

e a capacidade invasiva, enquanto que genes de expressão paterna promovem esses processos.  

Aplicando a teoria kinship do imprinting ao câncer, a expressão alelo-específica aumentaria a 

vulnerabilidade a tumores, uma vez que a perda da função de IG de expressão materna ou a 

ativação da cópia materna silenciada de IG normalmente expressos no cromossomo paterno 

promoveriam proliferação celular e metástase (Summers e col., 2002). Consistente com essas 

previsões, a expressão do inibidor de quinase dependente de ciclina CDKN1C (expressão 

materna) está frequentemente reduzida no câncer, enquanto que a expressão do fator de 

crescimento semelhante à insulina IGF2 (expressão paterna) está aumentada (Haig, 2015). 

 

I.2 ESTE TRABALHO  

 

 I.2.1 Objetivos 

 

 Este estudo teve como objetivo principal investigar as causas genéticas e epigenéticas 

de distúrbios do crescimento humano, de etiologia desconhecida, numa contribuição para o 

entendimento de mecanismos que regulam o crescimento fetal. Em um grupo de pacientes 

apresentando distúrbios de crescimento de causa desconhecida, o estudo compreendeu: 

 (1) a investigação de alterações cromossômicas (sub)microscópicas, diante das 

indicações de participação dessas alterações na determinação de quadros clínicos que incluem 

distúrbios de crescimento; variantes raras foram avaliadas quanto à contribuição para o 

fenótipo (Capítulo II); 
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 (2) a análise do perfil de expressão alelo-específica de genes sujeitos a imprinting, em 

pacientes com déficit de crescimento pré- e pós-natal, diante da importância do imprinting na 

regulação do crescimento fetal (Capítulo III); 

(3) a investigação do padrão de metilação global em pacientes com déficit de 

crescimento pré- e pós-natal, diante das indicações de alterações epigenéticas em genes 

sujeitos ou não a imprinting, como responsáveis por distúrbios de crescimento (Capítulo IV).  

  

 Desvendar a base (epi)genética dos distúrbios de crescimento não é importante 

somente para o diagnóstico clínico, o prognóstico e o aconselhamento genético dos indivíduos 

afetados e suas famílias, mas também é um pré-requisito para o futuro desenvolvimento de 

abordagens terapêuticas. 

 

 I.2.2  Casuística   

 

 O Laboratório de Genética Humana (IB-USP), em seu Serviço de Aconselhamento 

Genético, tem uma casuística constituída de pacientes com distúrbios de crescimento, que 

permanecem sem diagnóstico após testes de rotina, como exame cromossômico e testes 

moleculares para síndromes específicas, como Silver-Russell e Beckwith-Wiedemann. Os 

critérios de seleção de pacientes com déficit de crescimento foram: peso ao nascimento abaixo 

do 10
o
 percentil para a idade gestacional, restrição de crescimento pós-natal, com ou sem 

outros sinais clínicos de SRS. Já os critérios de seleção de pacientes com crescimento 

exacerbado foram: peso ao nascimento adequado ou acima do 90
o
 percentil para a idade 

gestacional, macrossomia pós-natal, com ou sem outros sinais clínicos de BWS. Deficiência 

intelectual, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e características dismórficas não 

foram critérios de exclusão.  

Foi selecionada para este estudo uma amostra de 41 pacientes não aparentados, com 

distúrbios de crescimento (Tabela I.2): (1) 25 pacientes com hipótese diagnóstica de SRS 

(SRS-1-25), um deles com comprometimento intelectual, em que foram afastadas alterações 

(epi)genéticas em 11p15, utilizando MS-MLPA (Methylation-Specific Multiplex Ligation-

dependent Probe Amplification), e UPD(7)mat, por genotipagem de microssatélites (com 

exceção de um paciente adotado); (2) seis pacientes com restrição de crescimento intrauterino 

e pós-natal, todos com peso ao nascimento abaixo do 10º percentil, associado a outros sinais 

clínicos (RC-1-6); (3) sete pacientes com hipótese diagnóstica de BWS (BWS-1-7), em que 

foram afastadas alterações (epi)genéticas em 11p15, utilizando MS-MLPA; e (4) três 
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pacientes com macrossomia pré e/ou pós-natal (MA-1-3), dois deles apresentando 

comprometimento intelectual. Em todos foi afastada alteração cromossômica, em exame após 

bandamento G, com exceção de uma menina com suspeita de SRS (SRS-36), portadora de 

t(5;6)dn. 

 Os pacientes foram encaminhados por diferentes serviços médicos, a maioria pelo 

Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, para diagnóstico e aconselhamento 

genético da família. O consentimento livre e esclarecido para a participação no estudo foi 

obtido de seus responsáveis legais. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – Seres Humanos do Instituto de Biociências – USP (Protocolo n
o 

124/2011 – 

FR.450069). 

 

Tabela I.2 - Pacientes selecionados para o estudo, de acordo com o quadro clínico.  

Grupo Grupo I - Restrição de crescimento (n=31) Grupo II - Crescimento exacerbado (n=10) 

Subgrupo SRS (n=25) RC (n=6) BWS (n=7) MA (n=3) 

Quadro 

clínico 

Sinais típicos da SRS; 

alguns com RDNPM ou 

outros sinais atípicos. 

Restrição de 

crescimento pré e 

pós-natal, e outros 

sinais (maioria com 

RDNPM) 

Sinais típicos da BWS; 

alguns com RDNPM ou 

outros sinais atípicos. 

Crescimento pré e 

pós-natal exacerbado 

e outros sinais; dois 

com deficiência 

intelectual. 

SRS - síndrome de Silver-Russell; RC - restrição de crescimento; BWS - síndrome de Beckwith-Wiedemann; 

MA - macrossomia; RDNPM - retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. 

 

 

 I.2.3 Metodologia  

 

 A Figura I.8 mostra a metodologia aplicada neste estudo. Em resumo, todos os 

pacientes foram submetidos a exame cromossômico após bandamento G, procedimento de 

rotina no laboratório; 40 pacientes tiveram resultado normal e uma translocação 

citogeneticamente equilibrada t(5;6)dn foi detectada em uma paciente (SRS-22). Nos 

pacientes dos subgrupos SRS e BWS foram afastadas alterações no número de cópias e no 

padrão de metilação do DNA em 11p15, por MS-MLPA. No subgrupo SRS, afastou-se ainda 

a UPD(7)mat, pela genotipagem de microssatélites; a exceção foi o paciente adotado SRS-23. 

Os testes específicos deste estudo incluíram: a investigação de alterações cromossômicas 

submicroscópicas utilizando aCGH, realizada em todos os pacientes, com exceção do paciente 

SRS-23; análise do perfil de expressão alelo-específica de IG, por pirossequenciamento (PSQ) 

e sequenciamento de Sanger, em subgrupo de 18 pacientes do Grupo I; análise do padrão de 
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metilação global, utilizando microarray de metilação, em subgrupo de 21 pacientes do Grupo 

I. Os pacientes que apresentaram CNV patogênicas ou provavelmente patogênicas na análise 

por aCGH (Capítulo II) foram excluídos da avaliação do perfil de expressão alelo-específica 

de IG (Capítulo III) e da análise de metilação global (Capítulo IV). A descrição dos métodos 

específicos está nos seus respectivos Capítulos. 

 

 
 

Figura I.8 - Metodologia aplicada neste estudo. As linhas verticais indicam os testes realizados em 
cada subgrupo de pacientes. 

 

 

 I.2.3.1 Extração de DNA genômico e de RNA total 

 

Foram coletadas amostras de sangue periférico dos pacientes e de seus genitores. No 

projeto inicial, estava prevista também a coleta de saliva dos pacientes. Entretanto, o processo 

de coleta desse material mostrou-se difícil devido à pouca idade da maioria dos pacientes. 

Como controle para as análises de expressão abordadas no Capítulo III, coletamos amostras 

de sangue periférico e saliva para extração de DNA e RNA de quatro homens (CM 1-4) e 

quatro mulheres (CF 1-4) adultos jovens (idade média: 26,1±3,4), clinicamente normais, que 

concordaram em participar do estudo após esclarecimento dos objetivos. Como controle para 
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as análises de metilação, objeto do Capítulo IV, utilizamos amostras desidentificadas de DNA 

de 26 indivíduos clinicamente normais, irmãos de pacientes atendidos no laboratório, 

incluindo 12 do sexo masculino e 14 do sexo feminino, todos menores de 18 anos de idade no 

momento da coleta do material. 

A extração do DNA de linfócitos do sangue periférico dos pacientes e de seus 

genitores foi realizada automaticamente, utilizando os aparelhos Autopure LS (Gentra 

Systems, Minneapolis, USA) ou Qiasymphony SP (Qiagen, Venlo, NE).  

Inicialmente, a extração do RNA total de sangue periférico dos pacientes era realizada 

utilizando Trizol (Invitrogen, California, EUA), com modificações no protocolo original do 

fabricante: cerca de 3 mL de sangue eram diluídos com o mesmo volume de PBS ultrapuro 

(USB, Ohio, EUA). O sangue diluído era homogeneizado invertendo-se o tubo e adicionado 

delicadamente a um tubo com capacidade para 15 mL, contendo 5 mL de Ficoll-Paque
TM 

PREMIUM (GE Healthcare, Reino Unido). Após centrifugação por 30 min a 2.000 rpm a 20º 

C, a primeira fase (soro) era descartada e o anel de linfócitos era transferido para novo tubo de 

15 mL. Adicionavam-se 10 mL de PBS ultrapuro e, após homogeneização manual, procedia-

se à centrifugação por 10 min a 1.500 rpm, a 4º C. O sobrenadante era descartado e a lavagem 

era realizada mais duas vezes, com centrifugação a 1200 rpm. Ao pellet, adicionava-se 1 mL 

de Trizol (Invitrogen) e, após homogeneização com a pipeta, transferia-se o conteúdo para um 

microtubo com capacidade para 1,5 mL. Acrescentavam-se 200 L de clorofórmio e 

vortexava-se por 15 s. Após repouso por 5 min a temperatura ambiente, centrifugava-se por 

15 min a 14.000 rpm a 4º C, transferia-se o sobrenadante para um novo microtubo e 

acrescentavam-se 700 L de 2-propanol. O tubo era mantido em gelo por 15 min. 

Centrifugava-se novamente por 15 min a 14.000 rpm a 4º C, descartava-se o sobrenadante e 

adicionavam-se 100 L de etanol 75%. Após terceira centrifugação nas mesmas condições, o 

sobrenadante era descartado e o tubo mantido em gelo por 30 min com a tampa aberta. 

Procedia-se à eluição do pellet seco com 40 L de H2O-DEPC (0,1% Dietil-pirocarbonato). 

 No entanto, esse protocolo mostrou-se pouco reproduzível e foi substituído pelo kit 

NucleoSpin
®
 RNA II (Macherey-Nagel, Düren, Alemanha). Após separação dos linfócitos e 

lavagem conforme descrito anteriormente, procedia-se à extração de RNA total, de acordo 

com instruções do fabricante. A extração de RNA total de saliva foi realizada com o kit 

RNeasy Protect Saliva Mini (Qiagen), conforme instruções do fabricante. Entretanto, a 

quantidade de RNA total obtida de saliva foi muito pequena, não permitindo as análises. 

As amostras de DNA genômico e RNA total foram quantificadas, utilizando o 

NanoDrop ND-1000 (Nanodrop Technologies, Rockland, EUA). A pureza e a integridade das 
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amostras de RNA foram avaliadas, utilizando o kit Agilent RNA 6000 Nano (Agilent 

Technologies, Califórnia, USA), com leitura no aparelho Agilent Bioanalyzer 2100 (Agilent 

Technologies). Todas as amostras apresentaram RIN (RNA Integrity Number) superior a 5, 

numa escala que varia de 0 a 10, valor considerado adequado pelo fabricante. 

 

 I.2.3.2 Síntese de cDNA a partir de RNA total 

 

Em cada reação de síntese de cDNA foram utilizados 1,5 µg de RNA total. Para evitar 

contaminação com DNA genômico, o RNA total foi primeiramente tratado com 2 U de 

TURBO DNase (Ambion, Texas, EUA) a 37° C por 20 min. Após adição de 2 µL de EDTA 

(25 mM), as amostras foram mantidas por 10 min a 65° C para inativação da enzima. O RNA 

total foi, então, utilizado como molde para geração de cDNA em reação de RT-PCR, 

utilizando o kit SuperScript III First-strand Synthesis (Invitrogen), com modificações do 

protocolo do fabricante. Ao RNA total tratado foram adicionados 2 µL de Oligo(dT)20 

(50µM), 1 µL de random hexamers (50 ng/µL), 2 µL de dNTP mix (10 mM), e completou-se 

com H2O para volume final de 20 µL. À incubação por 5 min a 65° C, seguiu-se resfriamento 

em gelo, por 1 min. Foram adicionados 4 µL de 10X RT Buffer, 8 µL de MgCl2 (25 nM), 4 

µL de DTT (0,1 M), 1 µL da enzima RNaseOUT
TM

 (40 U/µL) e 1 µL da enzima 

SuperScript
TM

 III RT (200 U/µL).  Misturou-se gentilmente e, após curta centrifugação, as 

amostras foram mantidas em termociclador por 10 min a 25º C, seguindo-se  50 min a 50º C e 

5 min a 85º C. Após resfriamento em gelo, prosseguiu-se com curta centrifugação, adição de 

1 µL da enzima RNAse H (2 U/µL)  e incubação por 20 min a 37º C. Todos os reagentes  

estavam incluídos no kit. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

Investigação de alterações cromossômicas submicroscópicas  

em distúrbios do crescimento 
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Capítulo II 

 

 

II.1  INTRODUÇÃO 

 

 II.1.1  Aplicação de técnicas de microarray na investigação das causas de doenças 

genéticas 

 

Por muitos anos, a investigação de desequilíbrios cromossômicos foi dificultada pela 

baixa resolução das técnicas de citogenética convencional. A detecção de rearranjos 

submicroscópicos (< 5 Mb) necessitava de testes específicos no lócus alvo, como a 

hibridização in situ fluorescente (FISH), a eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) ou a 

amplificação de sondas dependentes de ligação em multiplex (MLPA) (Stankiewicz e Lupski, 

2010). O desenvolvimento de tecnologias baseadas em microarray para a cariotipagem 

molecular permitiu a identificação de microdesequilíbrios cromossômicos em todo o genoma 

humano.  

As técnicas de hibridação genômica comparativa baseada em microarray (aCGH) ou 

de hibridação em microarray de SNP têm sido utilizadas com sucesso em diversos estudos 

para detectar alteração no número de cópias de DNA (CNV; Copy Number Variation) em 

pacientes com cariótipo normal e quadros clínicos diversos, incluindo deficiência intelectual, 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo e anomalias congênitas (Krepischi-

Santos e col., 2006; Shinawi e col., 2008; Edelmann e col., 2009). Mais recentemente, a 

aplicação dos microarrays para o diagnóstico de outros distúrbios do neurodesenvolvimento e 

de tumores têm sido explorada (Hehir-Kwa e col., 2013). A vantagem do microarray baseado 

em SNP sobre o aCGH é oferecer a genotipagem de SNP, permitindo a identificação de 

alterações cromossômicas sem variação no número de cópias, tais como UPD (Uniparental 

Disomy) e perda de heterozigose. Essas alterações podem resultar em doenças recessivas 

raras, ou naquelas associadas ao imprinting genômico (Wit e col., 2014). A detecção robusta 

de CNV, utilizando microarrays genômicos levou à aplicação generalizada dessa 

metodologia, como principal ferramenta de diagnóstico, para a triagem de pacientes com 

suspeita de alterações cromossômicas (Lee e col., 2007; Miller e col., 2010). Além da sua 

utilização para fins de diagnóstico, essa tecnologia tornou-se ferramenta poderosa na 

descoberta de genes relacionados a doenças, caracterização de novas síndromes e delimitação 

de síndromes de microdeleção/microduplicação conhecidas. 
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Define-se CNV como um segmento de DNA, com extensão de pelo menos 1 kb, 

podendo chegar a vários megabases, que varia quanto ao número de cópias, em comparação 

com o genoma de referência (Lupski, 2007). As CNV têm maior taxa de mutação por lócus do 

que os SNP e são provavelmente responsáveis por parte significativa da diversidade genética 

entre indivíduos e da evolução do genoma humano (Stankiewicz e Lupski, 2010). 

Doenças mendelianas, doenças complexas (incluindo autismo, esquizofrenia e 

deficiência intelectual) e susceptibilidade a determinadas doenças podem resultar de CNV. As 

CNV podem ser herdadas ou esporádicas e as mais extensas que aparecem de novo têm 

probabilidade maior de causarem doença. No entanto, o efeito patogênico das CNV vai 

depender, principalmente, se genes sensíveis à dosagem ou sequências reguladoras são 

afetados pelo rearranjo cromossômico (Stankiewicz e Lupski, 2010). Por outro lado, as CNV 

podem estar presentes em indivíduos fenotipicamente normais e mesmo ocorrer com alta 

frequência na população, constituindo polimorfismos. Essas variantes estruturais são 

geralmente herdadas e podem abranger até 12% do genoma humano (Redon e col., 2006a). 

Um dos desafios atuais é descobrir como as CNV contribuem para a variabilidade genética, 

incluindo a patogênica (Shinawi e col., 2008; Edelmann e col., 2009). 

Diversos estudos investigaram a frequência com que as alterações cromossômicas são 

identificadas por aCGH em grupos específicos de pacientes. Entre indivíduos com autismo, 

por exemplo, 2-7% possuem CNV de novo (Hehir-Kwa e col., 2013). Dentre pacientes com 

deficiência intelectual, 10-20% apresentam microdeleções ou microduplicações de novo como 

as mais prováveis causas de seus quadros clínicos (Krepischi-Santos e col., 2006; Shinawi e 

col., 2008; Edelmann e col., 2009; Miller e col., 2010; Cooper e col., 2011). Uma proporção 

menor desses pacientes (5-10%) possui  CNV não descritas em indivíduos da população geral, 

mas que também estão presentes em seus pais fenotipicamente normais. Resta determinar que 

proporção dessas CNV herdadas representa variantes não patogênicas e qual está relacionada 

a fenótipos alterados, por mecanismos mais complexos de manifestação, como penetrância 

incompleta, expressividade variável, mosaicismo, expressão de mutações recessivas ou 

imprinting genômico (Krepischi-Santos e col., 2006). 

 

II.1.2  A utilização de microarray na investigação das causas de distúrbios de 

crescimento 

 

A altura é característica poligênica com elevada herdabilidade. Estudos de associação 

abrangendo todo o genoma (GWAS; Genome-wide Association Study) revelaram pelo menos 
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180 variantes genéticas associadas a altura em adultos; no entanto, essas variantes explicam 

apenas cerca de 10% da variação fenotípica da altura (Lango e col., 2010). A maioria dos 

genes localizados nos lócus identificados por GWAS ou próximos a eles ainda não foram 

associados diretamente com distúrbios de crescimento (Wit e col., 2014).  

Nos últimos anos, diversos estudos investigaram as causas genéticas de indivíduos 

com distúrbios de crescimento e revelaram novas variantes gênicas raras com impacto na 

regulação do crescimento. Pelo menos quatro estudos investigaram a presença de alterações 

cromossômicas submicroscópicas em indivíduos com baixa estatura e/ou baixo peso ao 

nascimento, utilizando diferentes plataformas de microarray (Van Duyvenvoorde e col., 

2013; Zahnleiter e col., 2013; Canton e col., 2014; Wit e col., 2014).  

Van Duyvenvoorde e col. (2013) investigaram 162 pacientes, de 149 famílias não 

relacionadas, que apresentavam baixa estatura de etiologia desconhecida, e identificaram seis 

CNV com efeito claramente patogênico em seis propósitos (4%), e 40 CNV com possível 

efeito patogênico em 33 (22,1%), todas elas maiores que 150 kb. Duas microdeleções e duas 

microduplicações abrangiam o gene SHOX (short stature homeobox), e duas microdeleções  

em 15q26.3 incluíam o gene IGF1R (insulin-like growth factor 1 receptor), todas causas 

estabelecidas de baixa estatura de origem pré-natal (Klammt e col., 2011). Vários dos genes 

incluídos em segmentos deletados ou duplicados nas demais famílias foram considerados 

candidatos para o déficit de crescimento, incluindo quatro genes associados com altura em 

estudos de GWAS (ADAMTS17, PRKG2/BMP3, PAPPA e TULP4). 

 Outro estudo investigou 200 pacientes com baixa estatura, de estabelecimento pré- ou 

pós-natal, sendo 131 com baixa estatura isolada e 69 apresentando sinais clínicos adicionais, 

como malformações e dismorfismos faciais (Zahnleiter e col., 2013). Ao todo, 20 CNV foram 

detectadas em 20 pacientes (10%), com tamanho variando entre 109 kb e 14 Mb, e afetando 

genes anteriormente relacionados com crescimento; em oito pacientes (4%), as CNV tinham 

sobreposição com regiões cromossômicas de síndromes de microdeleção/microduplicação 

associadas com baixa estatura (microdeleções em 1p36, 1q21.1, 2q33, 22q11.22 e 

microduplicação em 3q29). Os autores ainda mostraram que as CNV presentes nos pacientes 

eram significativamente maiores do que aquelas detectadas em 820 indivíduos controle. Foi 

concluído que CNV raras são causa relativamente frequente da baixa estatura, sob um modelo 

de genes de grande efeito. 

Canton e col. (2014) investigaram 51 pacientes com restrição de crescimento pré- e 

pós-natal, associado a características dismórficas e/ou atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, e identificaram 18 CNV raras, maiores que 50 kb, em 17 pacientes (33%); 
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entre elas, nove CNV de novo, detectadas em oito pacientes (16%), foram consideradas 

patogênicas ou provavelmente patogênicas. Deleções em três pacientes sobrepunham-se a 

regiões cromossômicas de síndromes de microdeleção conhecidas (4q, 10q26, e 22q11.2). Os 

autores concluíram que CNV patogênicas são frequentes em pacientes de tamanho pequeno 

para a idade gestacional, indicando que CNV raras estão entre as causas genéticas de baixa 

estatura. 

Estudo mais recente, utilizando microarray de SNP, em que foram investigados 49 

pacientes nascidos pequenos para a idade gestacional, com o déficit de crescimento 

persistindo após o nascimento, detectou alterações em 13 (27%), sendo cinco claramente 

patogênicas e oito, provavelmente patogênicas; as alterações patogênicas incluíram duas UPD 

maternas (cromossomos 7 e 14) e três CNV em regiões cromossômicas já associadas a baixa 

estatura (microduplicação downstream ao gene SHOX, microdeleção abrangendo IGF1R e 

microdeleção de 22q11.2) (Wit e col., 2014). 

Combinando os resultados desses trabalhos, CNV patogênicas em regiões 

cromossômicas  associadas a restrição de crescimento foram identificadas em 4-10% dos 

pacientes, enquanto que CNV provavelmente patogênicas, abrangendo genes considerados 

candidatos para o fenótipo, foram detectadas em 6-22% dos pacientes. É interessante que as 

variantes patogênicas e provavelmente patogênicas detectadas ocorreram em diferentes 

regiões cromossômicas, refletindo a variabilidade clínica dos pacientes com déficit de 

crescimento.  

A busca por alterações cromossômicas submicroscópicas utilizando microarray 

também foi realizada em pacientes com síndrome de Silver-Russell (SRS; MIM #180860), de 

etiologia desconhecida. Em 2010, Bruce e col. investigaram 12 pacientes, nos quais foram 

afastadas UPD(7)mat e alterações (epi)genéticas em 11p15, e encontraram CNV 

potencialmente patogênicas em três deles, em 15q26.3, 22q11.2 e na região 

pseudoautossômica do cromossomo X. Deleções em 15q26.3, abrangendo o gene IGF1R, 

foram descritas anteriormente em associação com fenótipo de SRS ou baixa estatura isolada 

(revisão em Hitchins e col., 2001). No segmento 22q11.2, deletado em outro paciente, 

localiza-se o gene MAPK1 (mitogen-activated protein kinase 1), que pode estar relacionado à 

via IGF. Em outro trabalho (Spengler e col., 2010), 20 pacientes com SRS foram investigados 

e um deles apresentou uma microdeleção em 12q14, segmento no qual está mapeado o gene 

HMGA2 (high mobility group AT-hook 2), que já foi associado a restrição de crescimento. 

Ainda naquele ano, Lin e col. (2010) investigaram 21 pacientes com SRS, identificando, em 

cinco deles, microdeleções de novo potencialmente patogênicas, com tamanho variando entre 
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1,3 Mb e 10,7 Mb. Genes mapeados em três dessas CNV podem estar relacionados com 

restrição de crescimento: IGF2BP3 (insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 3), 

em 7p15, GPC5 (glypican 5), em 13q31.3 e IGF1R, em 15q26.2.  

 Em estudo mais recente, 41 pacientes com SRS foram investigados (Spengler e col., 

2012). Oito CNV patogênicas, com tamanho variando entre 670 kb e 9,2 Mb, foram 

detectadas em oito pacientes (19,5%). Parte dessas CNV abrangiam regiões cromossômicas já 

associadas a restrição de crescimento (1q21, 15q26, 17p13 e 22q11).  

           Combinando os resultados da literatura, microdesequilíbrios cromossômicos 

patogênicos ou provavelmente patogênicos foram identificados em aproximadamente  17% 

dos pacientes com quadro clínico de SRS de etiologia desconhecida. Esse valor é semelhante 

ao encontrado em pacientes com restrição de crescimento, com ou sem outros sinais clínicos 

associados. A alta frequência de microdesequilíbrios cromossômicos em pacientes com 

fenótipo de SRS ou SRS-like indicou que CNV raras são relevantes para o quadro clínico e 

sugeriu que genes não sujeitos a imprinting podem ser importantes para o desenvolvimento da 

doença (Fuke e col., 2013). 

Investigações de alterações cromossômicas submicroscópicas também foram 

realizadas em pacientes com fenótipo de exacerbação de crescimento. Malan e col. (2010) 

estudaram 93 pacientes com macrossomia sindrômica e identificaram, em sete deles (7,5%), 

CNV potencialmente patogênicas, em 2p24.3, 3q13.11q13.33, 10q23.1q23.2, 16p12.3p13.1, 

18q21.33, Xq28 e Xp22.31, com tamanho variando entre 320 kb e 18,2 Mb. Os autores 

concluíram que a análise, utilizando aCGH, fornece alta taxa de diagnóstico em pacientes com 

síndromes generalizadas de crescimento exacerbado e indicou novas regiões cromossômicas e 

genes associados a essas condições. Em outro estudo (Redon e col., 2006b), a investigação 

por aCGH revelou microdeleções semelhantes e potencialmente patogênicas em 9q22.32-

q22.33 em dois pacientes não aparentados, com excesso de crescimento e atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Mais recentemente, foi relatado um paciente com 

deficiência intelectual leve e excesso de crescimento, apresentando duas microduplicações (de 

252 kb, em 22q11.2, e de 142 kb em 8q22.1) (Tarsitano e col., 2014). 

A investigação de microdesequilíbrios cromossômicos em séries de pacientes com 

quadro clínico de Beckwith-Wiedemann (BWS; MIM #130650), de etiologia desconhecida, 

não foi explorada. Isso se deve principalmente ao fato de a causa genética ser determinada em 

cerca de 80-90% dos casos, em que há suspeita de BWS. No entanto, a análise por microarray 

foi aplicada em casos isolados de pacientes com suspeita clínica de BWS. Em um desses 

pacientes, apresentando ainda atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e distúrbios de 
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comportamento, foi identificada uma microdeleção potencialmente patogênica de 1,58 - 2,53 

Mb, em 12q24.31 (Baple e col., 2010). Em outro paciente, com quadro clínico complexo, que 

incluía sinais de BWS, a utilização de aCGH permitiu refinar a microdeleção de 21,9 Mb, em 

7p15.1-p12.1, detectada por análise cromossômica após bandamento G (Naik e col., 2011). 

Outro foco do estudo de pacientes com BWS foram as CNV pequenas associadas a 

alterações de metilação, no segmento sujeito a imprinting em 11p15.5. Demars e col. (2011) 

estudaram 113 pacientes, 78 deles com hipometilação de ICR2 e 35 com hipermetilação de 

ICR1, utilizando um microarray customizado específico para o segmento 11p15.5; CNV raras 

foram detectadas em cinco pacientes, com tamanho variando entre 2,2 kb e 2,4 Mb. A 

identificação dessas CNV in cis às alterações de metilação trouxe nova compreensão do 

mecanismo de regulação do imprinting genômico nos domínios ICR1 e ICR2. Em outro 

estudo, 167 pacientes com BWS e alterações de metilação em 11p15 ou UPD(11)pat foram 

investigados, com a utilização de aCGH (Baskin e col., 2013); 14 pacientes (9%) 

apresentaram deleções ou duplicações na região crítica da BWS. Esses dados sugeriram que 

CNV na região 11p15 contribuem significativamente para a etiologia da BWS. Os autores 

destacaram a importância da análise de microdesequilíbrios cromossômicos, além de análise 

de metilação, na investigação molecular de BWS, a fim de melhorar a compreensão da base 

molecular da doença e fornecer aconselhamento genético mais preciso. 

 

II.1.3  Interpretando a patogenicidade de CNV 

 

A interpretação da patogenicidade das CNV pode ser complexa. Um workflow de 

interpretação de CNV normalmente é iniciado pela utilização das informações de frequências 

em amostras de indivíduos saudáveis para discriminar entre CNV comuns (benignas) e CNV 

raras (possivelmente patogênicas) (Hehir-Kwa e col., 2013). Uma vez identificada como rara, 

a CNV é investigada em bancos de dados públicos que contêm informações sobre CNV raras 

clinicamente relevantes. Um desafio é que muitos desses bancos de dados apresentam uma 

série de problemas, como má anotação de dados genômicos e fenotípicos (informações de 

plataforma, quadro clínico e herança) e falta de curadoria dos dados (informações de 

qualidade do experimento e parâmetros para chamada de CNV) (Duclos e col., 2011). Assim, 

a análise dos genitores é necessária para mostrar se a CNV é de novo no afetado ou é herdada, 

segregando ou não com o fenótipo.  

Uma vez que o tamanho da CNV está associado ao número de genes afetados, a 

probabilidade de patogenicidade aumenta com o tamanho da CNV. Além disso, é mais 
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provável que a deleção de um ou mais genes tenha efeito patogênico, em comparação com o 

ganho de cópias (Cooper e col., 2011). A presença de genes sensíveis à dosagem ou genes 

sabidamente associados a doenças facilita a avaliação do efeito patogênico de uma CNV. 

Quando um gene associado a doença autossômica dominante está localizado em um segmento 

deletado, ou é interrompido por quebra que originou a deleção, é altamente provável que essa 

CNV seja patogênica.  Um mecanismo molecular que pode levar à manifestação de doença 

recessiva é o desmascaramento, pela deleção, de mutação no outro alelo. Já as duplicações 

podem ter consequências clínicas devido ao ganho de número de cópias de determinado gene 

ou pela ruptura de gene(s) nos pontos de quebra. Assim, o impacto fenotípico de uma 

duplicação depende da localização do segmento duplicado, que pode ocorrer in tandem, estar 

inserido em outro local do genoma, ou formar um cromossomo marcador extranumerário 

(Hehir-Kwa e col., 2013). 

Uma CNV rara herdada de genitor clinicamente normal geralmente é considerada 

como variante de significado clínico desconhecido (VOUS; Variant of Unknown Significance) 

ou provavelmente benigna. No entanto, existe a possibilidade de penetrância incompleta da 

CNV em portador saudável. Alternativamente, se a CNV contém gene(s) sujeito(s) a 

imprinting genômico, a manifestação clínica vai depender se o gene foi herdado via materna 

ou paterna. Já a interpretação de CNV ligadas ao cromossomo X é mais complicada e exige 

critérios diferentes das CNV autossômicas. O impacto clínico de uma CNV ligada ao X pode 

variar consideravelmente entre mulheres afetadas, em decorrência do padrão de inativação do 

cromossomo X. A patogenicidade de uma CNV rara no cromossomo X herdada via materna 

pode não ser clara; assim, testes adicionais são necessários, como a avaliação do perfil de 

inativação do cromossomo X em mulheres portadoras e a investigação da presença da CNV 

em parentes consanguíneos do sexo masculino (Hehir-Kwa e col., 2013). 

O conhecimento atual sobre os possíveis efeitos patogênicos de CNV em regiões não 

codificadoras do genoma é ainda pobre, tornando difícil a interpretação clínica. Alguns 

exemplos de CNV patogênicas em regiões não codificadoras foram relatadas, tais como 

duplicações upstream ao gene GRIA3 (glutamate receptor, ionotropic, AMPA 3) em Xq25, 

deleções downstream ao gene PAX6 (paired box 6) em 11p13, e duplicações upstream ao 

gene IHH (indian hedgehog) em 2q35 (revisão em Spielmann & Klopocki, 2013). 

Recomenda-se verificar as regiões genômicas que flanqueiam a CNV (± 1 Mb) quanto a 

presença de genes clinicamente relevantes, que poderiam ter sua expressão alterada devido a 

efeito de posição ou perda/interrupção de elemento regulador. 
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II.2 OBJETIVOS  

 

A alta frequência e a variabilidade de alterações cromossômicas submicroscópicas 

relatadas em pacientes com distúrbios de crescimento, incluindo aqueles com diagnóstico 

clínico de SRS e BWS, mostram que CNV raras, de grande efeito, têm impacto no  

crescimento. Diante disso, o objetivo do estudo relatado neste Capítulo foi investigar 

microdesequilíbrios cromossômicos em pacientes com distúrbios de crescimento, de etiologia 

desconhecida, utilizando hibridação genômica comparativa (aCGH). 

 

II.3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

 II.3.1 Pacientes  

  

 Conforme descrito na Tabela I.2 (Capítulo I, item I.2.2), 40 pacientes classificados nos  

Grupos I (apresentando restrição de crescimento) e II (apresentando crescimento exacerbado) 

foram investigados por aCGH. Os pacientes SRS-5, 6, 8-12 e 22 foram investigados 

anteriormente durante o desenvolvimento do Projeto de Mestrado (Processo FAPESP: 

2009/03341-8), por plataformas de menor resolução (Human Genome 4x44K, SurePrint G3 

Human CGH 8x60K ou Human Genome 2x105K; Agilent Technologies). 

 

 II.3.2 Métodos 

  

 O material utilizado para as análises dos pacientes e seus genitores foi o DNA 

genômico, extraído de linfócitos do sangue periférico, conforme descrito no Capítulo I (item 

I.2.3). 

 

 II.3.2.1 Hibridação genômica comparativa em microarray 

 

Para a investigação de alterações cromossômicas por aCGH, utilizamos as plataformas 

CytoSure ISCA 4x180K v2 (OGT - Oxford Gene Technology, Oxford, UK) e CytoSure ISCA 

UPD 4x180K (OGT). A primeira plataforma possui quatro áreas com cerca de 180.000 

oligonucleotídeos de 60 pb, para detectar variação de número de cópias de DNA; a segunda 

plataforma possui quatro áreas com menor número de oligonucleotídeos para detectar CNV 

(~140.000), mas apresenta cerca de 40.000 oligonucleotídeos com SNP que permitem a 
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análise de perda de heterozigose e UPD. Os procedimentos de digestão, marcação, 

purificação, precipitação, hibridação e lavagem estão os descritos a seguir. 

 

Digestão do DNA genômico (de acordo com o protocolo da OGT): para cada 

preparação, utilizaram-se 800 ng de DNA genômico em H2O ultrapura, para volume de 18 

L. Foram adicionados 10 L de random primers e 10 L de Reaction buffer (CytoSure DNA 

labelling kit; OGT) à reação, seguindo-se a desnaturação do DNA, por 20 min a 99º C, e 

incubação em gelo por 5 min. Após a reação de desnaturação, procedeu-se a centrifugação por 

25 s a 8.000 rpm. 

Marcação (de acordo com o protocolo da OGT): em cada preparação adicionou-se 

uma mistura contendo 10 L de dCTP labelling mix, 1 L de Cy3-dCTP ou Cy5-dCTP (1 

mM) e 40 U da enzima Klenow (CytoSure DNA labelling kit; OGT). Após curta 

centrifugação, as amostras foram mantidas por 2 h a 37º C em estufa, procedendo-se em 

seguida a inativação da enzima por 10 min a 65º C e incubação em gelo por 5 min. 

Purificação: após hibridação, as amostras foram purificadas, utilizando-se o kit de 

purificação fornecido pela fabricante OGT. Primeiramente, ressuspendeu-se a resina das 

colunas em vórtex. Após girar a tampa 1/4 de volta e quebrar o lacre inferior, as colunas 

foram apoiadas em eppendorfs de 1,8 mL e submetidas a centrifugação por 1 min a 3.000 

rpm. As colunas, sem tampa, foram apoiadas em novos eppendorfs e aplicaram-se as amostras 

marcadas com Cy3-dCTP ou Cy5-dCTP. Após centrifugação por 2 min a 3.000 rpm,  as 

amostras purificadas foram submetidas a precipitação. 

Precipitação (com modificações no protocolo da OGT): as amostras, marcadas com 

Cy3-dCTP ou Cy5-dCTP, referentes a cada área da lâmina, foram misturadas, adicionando-se, 

em seguida, 5 µg de Human DNA Cot-1 (Invitrogen), 10,5 µL de NaAc (3M, pH 5, 10% do 

volume final) e 263 µL de etanol 100% gelado (2,5X o volume final). As amostras foram 

mantidas a -80º C por 15 min ou -20º C por pelo menos 2 horas.  

Hibridação (de acordo com o protocolo da OGT): as amostras foram centrifugadas 

13.200 rpm, por 20 min, a 4º C, descartando-se o sobrenadante. A elas foram adicionados 350 

µL de etanol 70% gelado e procedeu-se a centrifugação por 5 min a 13.200 rpm, descartando-

se o sobrenadante.  Seguiu-se nova centrifugação por 1 min, descartando-se o sobrenadante. O 

DNA marcado (pellet) foi então ressuspendido em 44 µL de TE (tampão Tris-EDTA 

ultrapuro; Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) previamente aquecido a 72º C. As amostras foram 

mantidas por 2 min a 72ºC, seguindo-se nova ressuspensão em vórtex. Após a ressuspensão 

completa do pellet, foram adicionadas as soluções blocking solution 10X e hybridization 
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buffer 2X (kit de reagentes para hibridização CGH; GE Healthcare), e procedeu-se a 

desnaturação, por 3 min a 95º C e 30 min a 37º C, em banho-maria. Adicionou-se todo o 

volume das amostras às lamelas da lâmina de suporte do microarray, e colocou-se a lâmina de 

microarray sobre ela. As amostras foram então hibridadas a 65º C por 16 h (plataforma 180K) 

ou 48 h (plataforma UPD 180K). 

Lavagem (de acordo com o protocolo da OGT): a lâmina de microarray foi 

mergulhada em soluções tampão, Oligo aCGH Wash Buffer 1 por 5 min (2x) e Oligo aCGH 

Wash Buffer 2 (previamente aquecido a 37º C) por 1 min (ambos da GE Healthcare), 

seguindo-se 10 s em acetonitrila (Sigma-Aldrich) e 30 s em Stabilization Drying Solution 

(Agilent Technologies). 

  

 As imagens do array obtidas com o uso do Agilent High-Resolution Microarray 

scanner foram processadas com o programa Feature Extraction (Agilent Technologies). Os 

dados extraídos das imagens do array foram analisados, utilizando dois programas: (a) 

Agilent Genomic Workbench (Agilent Technologies), usando o algoritmo estatístico ADM-2 e 

limiar de sensibilidade entre 6.0 e 6.7; e (b) CytoSure Interpret Software versão 4.5.3 (OGT), 

com algoritmo estatístico CBS (Circular Binary Segmentation). Apenas as alterações 

abrangendo no mínimo três oligonucleotídeos consecutivos com razão log2 alterada (≥ 0.3 ou 

≤ -0.3) foram consideradas pelos programas como possível alteração no número de cópias de 

determinado segmento genômico. Usando esses critérios, o tamanho médio das CNV 

detectadas foi de aproximadamente 35-45 kb. O tamanho mínimo considerado para uma CNV 

foi de 1 kb. As imagens das CNV foram exportadas do programa Agilent Genomic 

Workbench (Agilent Technologies). Para avaliação de perda de heterozigose e UPD, foram 

consideradas regiões cromossômicas com tamanho superior a 20 Mb e score superior a 150 

(valor padrão do programa CytoSure Interpret Software). 

 

 II.3.2.2 Classificação das alterações cromossômicas submicroscópicas detectadas 

por aCGH 

 

As CNV identificadas nos pacientes foram comparadas às variações documentadas no 

banco de dados DGV (Database of Genomic Variants - http://projects.tcag.ca/variation/), que 

compila as CNV observadas em indivíduos saudáveis e relatadas em dois bancos de dados: 

DGVa (Database of Genomic Variants archive) e dbVAR (Database of Genomic Structural 

Variation). Foram consideradas raras as variantes com frequência populacional menor que 



45 
 

 
 

1%, estimada com base na relação número de indivíduos portadores de CNV/total de 

indivíduos da amostra. Somente foram consideradas as CNV documentadas no DGV com 

pelo menos 50% de sobreposição genômica com as CNV identificadas nos pacientes.  

As variantes raras foram avaliadas com relação aos seguintes parâmetros, para 

determinação de patogenicidade (Figura II.1): (1) localização em região de síndrome ou 

doença conhecida, com base nos bancos de dados do DECIPHER (DatabasE of Chromosomal 

Imbalance and Phenotype in Humans using Ensembl Resources -

http://decipher.sanger.ac.uk/perl/application/) e ClinGen (Clinical Genome Resource - 

http://clinicalgenome.org/, banco de dados que incorporou o antigo ISCA - The International 

Standards for Cytogenomic Arrays), que documentam desequilíbrios genômicos identificados 

em indivíduos afetados por diferentes patologias; (2) função dos genes incluídos, e de genes 

flanqueadores (± 1 Mb para cada lado), nos casos em que as CNV não incluem genes, com 

base no OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim), 

NCBI Gene (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) e em literatura pertinente (PubMed -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed); (3) modelos animais para mutação nos genes 

presentes na CNV, com base no banco de dados MGI (http://www.informatics.jax.org/); e (4) 

inclusão de elementos reguladores da expressão de genes in cis, com base nos tracks 

conservation e VISTA Enhancer, ambos do UCSC Genome Browser 

(https://genome.ucsc.edu/index.html), e em literatura pertinente.  

A fim de buscar possível efeito patogênico, não detectado na avaliação de 

patogenicidade descrita acima, os genes mapeados nas variantes consideradas benignas ou 

VOUS foram comparados àqueles previamente associados à altura, em estudo de GWAS 

(Largo e col., 2010) e àqueles considerados patogênicos ou provavelmente patogênicos em 

estudos que investigaram CNV em pacientes com fenótipo de déficit de crescimento pré- e/ou 

pós-natal, SRS ou crescimento exacerbado (Malan e col., 2010; Bruce e col., 2010; Spengler e 

col., 2010; Lin e col., 2010; Spengler e col., 2012; Van Duyvenvoorde e col., 2013; Zahnleiter 

e col., 2013; Canton e col., 2014; Wit e col., 2014). Genes codificadores de proteína incluídos 

nas microdeleções foram ainda avaliados, considerando-se o índice de haploinsuficiência 

(HI), ou seja, a probabilidade de um único alelo não ser suficiente para manter a função 

gênica normal, com base no DECIPHER (índices aperfeiçoados de Huang e col., 2010); 

índices com valores baixos (por exemplo, 0-10%) indicam maior probabilidade de o gene 

apresentar efeito por haploinsuficiência, enquanto que valores elevados (por exemplo, 90-

100%) indicam menor probabilidade. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene


46 
 

 
 

 
 
Figura II.1 - Avaliação das variantes raras detectadas por aCGH e classificação quanto ao efeito 

patogênico.  

 

 

Com base nessa avaliação, cada variante rara foi classificada em uma das seguintes 

categorias de patogenicidade (Figura II.1): (1) provavelmente benigna, quando não há gene(s) 

mapeado(s) nem indícios de ser região reguladora, ou o(s) gene(s) mapeado(s) não 

apresentam função relevante para o quadro clínico do paciente; (2) significado desconhecido 

(VOUS), quando há gene(s) mapeado(s) ou há evidência de ser região reguladora, mas seu 

efeito patogênico não foi demonstrado anteriormente; (3) provavelmente patogênica quando 

há gene(s) mapeado(s) ou há evidência de ser região reguladora com efeito patogênico 

provável, já demonstrado previamente, porém não na totalidade dos casos; (4) patogênica, 

quando há relação clara, recorrente ou não, entre a alteração cromossômica e o quadro clínico. 

A fim de determinar se ocorria de novo ou se era herdada, as variantes classificadas em 2 e 3 

foram investigadas nos genitores dos afetados, sempre que possível. A análise dos genitores 

restringiu-se às CNV raras detectadas nos probandos, visando evitar a descoberta de achados 

incidentais. 
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 II.3.2.3 Validação das variantes raras de novo por PCR quantitativo em tempo 

real (qPCR) 

 

 As CNV raras de novo detectadas por aCGH e consideradas VOUS foram validadas 

por PCR em tempo real. Os pares de iniciadores foram desenhados para os genes alvo e genes 

de referência (Tabela II.1), utilizando o programa Primer3 (http://fokker.wi.mit.edu/primer3). 

A especificidade dos oligonucleotídeos foi avaliada, usando os programas BLAT (BLAST-like 

Alignment Tool, UCSC) e Primer-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/, 

NCBI). Curvas padrão foram geradas para cada par de iniciadores após diluições seriadas, 

para checar a eficiência dos iniciadores. A quantificação do número de cópias de DNA, nos 

pacientes e  indivíduos controle clinicamente normais, foi realizada por qPCR utilizando o kit 

SYBR® green PCR master mix (Applied Biosystems, Califórnia, EUA), no aparelho ABI 

7500 real-time PCR system (Applied Biosystems). Cada reação teve volume final de 10 µL, 

divididos em 5 µL de SYBR Green master mix (2x), 1 µL de cDNA (20 ng/µL), 0,2 µL de 

cada iniciador (10 µM) e 3,6 µL de H2O ultrapura. As condições de amplificação foram as 

recomendadas pelo fabricante: holding stage - 2 min a 50º C e 10 min a 95º C; cycling stage - 

40 ciclos de 15 s a 95º C e 1 min a 60º C; melt curve - 15 s a 95º C, 1 min a 60º C, 30 s a 95º 

C (subida lenta da temperatura - 1%) e 15 s a 60º C. A curva de melting foi avaliada para 

garantir a amplificação correta dos segmentos alvo. Todas as amostras foram testadas em 

triplicata. O teste estatístico t de Student (student's t) foi aplicado para avaliar a significância 

das alterações no número de cópias de DNA detectadas entre amostra teste e controle. 

 

 II.3.2.4 Validação de translocação por hibridação fluorescente in situ (FISH) 

 

A validação de suspeita de translocação cromossômica foi realizada por meio de FISH 

de BAC mapeados nos segmentos alterados detectados por aCGH. O laboratório possui um 

conjunto de sondas de todos os cromossomos humanos. Uma parte foi obtida do CHORI 

(BAC PAC Resourses, CHORI – Children’s Hospital Oakland Research Institute). Outras 

sondas clonadas em BAC fazem parte do set utilizado para a confecção de um 1Mb-array 

produzido no Leiden University Medical Centre; esses clones foram cedidos pelo Wellcome 

Trust Sanger Institute, UK; informações sobre esse set estão disponíveis no Ensembl 

(http://www.ensembl.org/). Os procedimentos foram os de rotina do laboratório, basicamente 

como descrito por Rosenberg e col. (1994). 

http://fokker.wi.mit.edu/primer3
http://www.ensembl.org/
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 II.3.2.5 Análise de expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real (RT-

qPCR) 

  

 A investigação de alterações na expressão dos genes CDKAL1, SOX4, E2F3 e MSX2 

foi realizada por PCR em tempo real. Os pares de iniciadores foram desenhados para os genes 

alvo e de referência (Tabela II.1), utilizando o programa Primer3. Quando possível, os 

iniciadores foram desenhados em éxons adjacentes ou em junções de éxons, de modo a 

abranger introns e evitar amplificação de gDNA contaminante.  Os genes de referência foram 

escolhidos com base em indicações na literatura, em estudos que testaram a estabilidade da 

expressão de genes housekeeping em diferentes amostras (Mehta e col., 2010; Kozera e 

Rapacz, 2013). A especificidade dos oligonucleotídeos foi avaliada, usando o programa In-

Silico PCR (https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr, UCSC). O cDNA da paciente e de 

indivíduos controle clinicamente normais foram analisados conforme descrito no item 

II.3.2.3. A expressão de cada gene foi normalizada em relação à expressão do gene 

housekeeping POLR2A, que mostrou a expressão mais consistente entre os genes de 

referência testados. O teste estatístico t de Student (Student's t) foi aplicado para avaliar a 

significância das alterações nos níveis de expressão detectadas entre amostra teste e controle. 

  

 II.3.2.6 Avaliação do padrão de inativação do cromossomo X  

 

O padrão de inativação do cromossomo X foi analisado com base na metilação da 

repetição polimórfica CAG do gene AR (Androgen Receptor Gene; Xq11-12), conforme 

descrito por Allen e col. (1992), com modificações. Próximo à repetição CAG existe um sítio 

de restrição da enzima Hpall, que se encontra metilado apenas no X inativo. A análise do 

padrão de inativação do cromossomo X foi realizada amplificando-se a repetição CAG a 

partir de DNA genômico submetido ou não à digestão com a enzima HpaII. Como a 

enzima HpaII corta apenas os sítios de restrição desmetilados, ou seja dos alelos do 

gene AR localizados no cromossomo X ativo, esses alelos não são amplificados. Duas 

amostras de 1 µg de DNA foram tratadas simultaneamente: uma amostra foi submetida à 

digestão com 20 U da enzima Hpall (Invitrogen), em volume final de 20 μL, por 16 h a 37° C; 

após digestão, a enzima foi inativada, incubando-se as amostras a 95° C for 5 min; a outra 

amostra foi incubada, na ausência da enzima Hpall. A amplificação por PCR foi realizada em 

volume de 30 μL, contendo 4 μL do produto digerido ou do não digerido, 1,5 U de Taq 

polymerase, Buffer 1X, 250 μM de cada deoxiribonucleotídeo, 2,5 mM MgCl2, 10% DMSO e 
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15 pmoles de cada iniciador (Tabela II.1). As condições de ciclagem foram: um ciclo de 95°C 

(5 min), 28 ciclos de 95° C (45 s), 60° C (30 s), 72° C (30 s), extensão final a 72° C (10 min). 

Os produtos da amplificação foram submetidos a eletroforese no aparelho ABI 3730 DNA 

Analyzer e analisados com o programa GeneMapper (Applied Biosystems). A razão de 

inativação foi determinada utilizando-se os valores dos picos de amplificação dos alelos 

digeridos e não digeridos: (phd1/phu1)/(phd1/phu1)+(phd2/phu2), em que phd1 = alelo menor 

após digestão, phu1 = alelo menor não digerido, phd2 = alelo maior após digestão e phu2 = 

maior alelo não digerido (Bittel e col., 2008).  

 

II.3.2.7 Análise de exoma por sequenciamento de nova geração (NGS) 

  

O sequenciamento de nova geração (NGS, Next-Generation Sequencing) do exoma do 

paciente SRS-5 foi realizado, no Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-

Tronco do IB-USP, utilizando a plataforma HiSeq 2500 (Illumina, Califórnia, EUA), por 

técnicos especializados.  

Primeiramente, a amostra de DNA foi fragmentada por reação enzimática utilizando 

transposases. Em seguida, os fragmentos de DNA foram ligados a adaptadores sintéticos para 

amplificação e enriquecimento da biblioteca. Para a geração da biblioteca genômica, foram 

utilizadas sondas específicas, marcadas com biotina, para captura das regiões exônicas do 

genoma. Os fragmentos ligados às sondas foram, então, capturados por partículas magnéticas 

de estreptavidina. Todas as etapas descritas acima foram realizadas utilizando o kit Nextera 

rapid exome capture (Illumina). A fim de checar o tamanho dos fragmentos da biblioteca 

enriquecida, procedeu-se à quantificação, no equipamento Bioanalyzer 2100 (Agilent 

Technologies). A reação de PCR em tempo real (Applied Biosystems) foi realizada para 

verificar a concentração da amostra. 

O sequenciamento massivo dos fragmentos da biblioteca genômica foi realizado com a 

plataforma HiSeq 2500, ocorrendo a geração de milhões de reads (fragmentos de leitura). Os 

dados de sequenciamento gerados foram alinhados ao genoma humano de referência (hg19), 

utilizando o alinhador Burrows-Wheeler Aligner (BWA, http://bio-bwa.sourceforge.net). Após 

verificação da qualidade de cada base sequenciada, a descoberta das variantes e a 

determinação dos genótipos foram executadas utilizando o pacote de programas GATK 

(https://broadinstitute.org/gatk/). A anotação das variantes genéticas detectadas com o GATK 

foi realizada, utilizando-se o programa ANNOVAR (http://openbioinformatics.org/annovar/). 
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 II.3.2.8 Preparação de biblioteca mate-pair e NGS (MPS, mate-pair sequencing) 

  

 Para a análise da translocação t(5;6)dn , a biblioteca mate-pair foi preparada utilizando 

o kit Nextera Mate Pair Sample Preparation kit (Ilumina, California, EUA), de acordo com o 

protocolo do fabricante, com modificações. O sequenciamento da biblioteca foi realizado no 

aparelho HiSeq 2000 (Illumina), como paired-end reads de 100 pb (2 × 100 pb). Após ligação 

de adaptadores, as reads restantes com aplicação do filtro Illumina Chastity (>0,6) foram 

alinhadas ao genoma humano de referência (hg19), utilizando o alinhador BWA. Sequências 

com mais de dois mismatches foram excluídas, assim como sequências duplicadas 

correspondentes a amplificação por PCR. Reads que não apresentaram alinhamento único 

foram descartadas das análises posteriores. Paired-reads alinhando nos cromossomos 

translocados, com orientação inesperada ou aumento/diminuição do tamanho do inserto, 

foram extraídas para análise posterior. Essas paired-reads "discordantes" foram analisadas 

com o programa SVDetect (Zeitouni e col., 2010), para prever variantes estruturais (SV; 

Structural Variants). Apenas SV apoiadas por pelo menos seis pares independentes de reads 

foram verificadas. Para identificar variantes estruturais, SV previstas foram comparadas ao 

banco de dados do laboratório da Universidade de Copenhagen, e SV não únicas foram 

excluídas. Essa análise foi realizada pela doutoranda Ana Carolina dos Santos Fonseca 

(Processo FAPESP - 2013/01146-9).  

 Os pontos de quebra delimitados por MPS foram confirmados por sequenciamento de 

Sanger dos segmentos que abrangiam os pontos de quebra. As sequências genômicas que 

flanqueiam os pontos de quebra previstos pela análise de MPS foram extraídas do UCSC 

Genome Browser. Os pares de iniciadores foram desenhados, utilizando o programa Primer3 

(Tabela II.1) e a especificidade dos oligonucleotídeos foi avaliada usando os programas 

BLAT e Primer-BLAST. As condições de amplificação foram: desnaturação inicial por 1 min 

a 94º C, seguida de 34 ciclos de 45 s a 94º C, hibridação a 58º C por 45 s, extensão a 72º C 

por 1 min, seguidos de extensão final a 72º C, por 10 min. Para a amplificação do segmento 

que abrange o ponto de quebra do cromossomo der(5), ambos os iniciadores forward 

CHR5_BP e CHR6_BP foram utilizados (Tabela II.1). Da mesma forma, iniciadores reverse 

foram usados para a amplificação do segmento que abrange o ponto de quebra do 

cromossomo der(6).  
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Tabela II.1 - Pares de iniciadores para análise de número de cópias de DNA por qPCR, análise de expressão por RT-qPCR e identificação dos pontos de quebra 

da translocação t(5;6)(q35.2;p22.3) por sequenciamento de Sanger. 

Nome do iniciador Iniciador forward (sequência 5'-3') Iniciador reverse (sequência 5'-3') Condições de amplificação 
Tamanho do 

amplicon (pb) 
Gene / Segmento alvo 

qPCR    

FTSJ1 ATGGGATGAATGTTGGGTTT GAACTCTCAGGCTCCACTGC Padrão qPCR
1
 101 FTSJ1 intron 1 

SOX6 GAAAGCCGGGATTGTTATGA TTATTCTTGCCCGTCATTGG Padrão qPCR
1
 106 SOX6 intron 6 

UP_SHOX GCTGCATATTCGGTGAACTG CTCGGAGCTCTGGATAAACG Padrão qPCR
1
 108 103 kb upstream a SHOX 

RPP30 TGCGCAGGTTAACTACAGCTC GGTCCAAATCTGCAAACACC Padrão qPCR
1
 116 RPP30 5'UTR e éxon 1 

GAPDH GCTCCCACCTTTCTCATCC CTGCAGCGTACTCCCCAC Padrão qPCR
1
 147 GAPDH Intron 7 

      

RT-qPCR    

CDKAL1 GCAAAACTAAACACGCCAGA CCGTGTCTTCACTGGTCAAC Padrão qPCR
1
 120 CDKAL1 éxons 7 e 8 

SOX4 CTGCTCAAAGACAGCGACAA CTGGGCCGGTACTTGTAGTC Padrão qPCR
1
 98 SOX4 éxon 1 

MSX2 TCGGAAAATTCAGAAGATGGA GTTTCCTCAGGGTGCAGGT Padrão qPCR
1
 100 MSX2 éxons 1 e 2 

E2F3 GGAAGGCATCCACCTCATTA TTTGACAGGCCTTGACACTG Padrão qPCR
1
 108 E2F3 éxons 3 e 4 

GAPDH GAGTCAACGGATTTGGTCGT TGGGTGGAATCATATTGGAA Padrão qPCR
1
 139 

GAPDH junção éxons 1-2 e 

éxon 3 

ACTB TCCCTGGAGAAGAGCTACGA AGGACTCCATGCCCAGGAA Padrão qPCR
1
 112 ACTB junção éxons 3-4 

POLR2A TTGGGGAGATTGAGTCCAAG ATCTGGGTGGCAGGTTCTC Padrão qPCR
1
 100 POLR2A éxons 19 e 20 

      

Inativação do 

cromossomo X 

  
   

AR (FAM)-GCTGTGAAGGTTGCTGTTCCTCAT TCCAGAATCTGTTCCAGAGCGTGC PCR inativação X2
 288 AR éxon 1 

      

Sequenciamento 

Sanger  

  
   

CHR5_BP TTGATGGGGTTGTTTTATTCTTG GGGTGTTCAATTAGGAAAAGAGAA PCR convencional3
 1141 Região intergênica 

CHR6_BP AAGTAAAATGCCACCATATATCATAA GACAATCAGTTCTCAATAACAAGCA PCR convencional3
 865 CDKAL1 intron 9  

      

qPCR: PCR quantitativo em tempo real. 

RT-qPCR: PCR quantitativo em tempo real após transcrição reversa. 
1Condições de PCR conforme descrito no item II.3.2.3.   
2Condições de PCR conforme descrito no item II.3.2.6. 
3Condições de PCR conforme descrito no item II.3.2.8. 
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II.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 II.4.1 Análise de alterações cromossômicas submicroscópicas detectadas  por 

aCGH 

 

A análise com o objetivo de buscar microdeleções ou microduplicações 

cromossômicas submicroscópicas que possam estar associadas ao fenótipo dos pacientes foi 

realizada utilizando aCGH. As CNV identificadas foram comparadas às variações 

documentadas no banco de dados DGV, que compila as CNV presentes em indivíduos 

normais. Variantes ausentes no DGV ou presentes na população com frequência estimada 

menor que 1% foram consideradas raras. Essas variantes raras foram classificadas quanto ao 

grau de patogenicidade, conforme descrito no item II.3.2.2. Os genitores dos pacientes com 

variantes de efeito patogênico desconhecido (VOUS) ou com indício de patogenicidade foram 

investigados, sempre que possível; as variantes provavelmente benignas detectadas nesses 

pacientes também tiveram a herança checada. As VOUS de novo foram validadas por meio de 

qPCR.  

Quarenta pacientes foram submetidos a análise por aCGH. A grande maioria das 

alterações cromossômicas detectadas compreendeu variações polimórficas no número de 

cópias de DNA, documentadas no DGV com frequência populacional estimada maior que 

1%, e consideradas não patogênicas (dados não mostrados). Dez pacientes (25%) 

apresentaram apenas CNV polimórficas. A presença dessas alterações não foi investigada nos 

genitores dos pacientes, uma vez que não representa risco para prole. Detectamos 61 variantes 

raras em 30 pacientes (Tabela II.2): 40 provavelmente benignas (18 pacientes, 45%), 12 

VOUS (11 pacientes, 27,5%), duas provavelmente patogênicas (um paciente, 2,5%) e quatro 

patogênicas (três pacientes, 7,5%). Outras três variantes, inicialmente consideradas VOUS, 

não foram validadas e devem constituir falso-positivos (Pacientes SRS-2, 20 e RC-6).  

Nenhum dos genes mapeados nas variantes consideradas benignas ou VOUS estavam 

presentes em estudo de GWAS para altura (Largo e col., 2010) ou em estudos que 

investigaram CNV em pacientes com déficit de crescimento pré- e/ou pós-natal, SRS ou 

crescimento exacerbado (Malan e col., 2010; Bruce e col., 2010; Spengler e col., 2010; Lin e 

col., 2010; Spengler e col., 2012; Van Duyvenvoorde e col., 2013; Zahnleiter e col., 2013; 

Canton e col., 2014; Wit e col., 2014). 

Todas as variantes raras estão discutidas abaixo, agrupadas de acordo com a predição 

de patogenicidade. 
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Tabela II.2 - Variantes raras detectadas na análise por aCGH de 40 pacientes com distúrbios de crescimento. 

Paciente Plataforma 
Tipo de 

alteração 
Chr 

Localização (hg19) 

      Banda                  Início                Fim 

Tamanho 
(Kb) 

# 
sondas 

Genes Herança DGV1 
Classificação 
da variante 

Validação 

GRUPO I              

SRS-1 UPD 180K             

SRS-2 UPD 180K 

dup 11 q23.3 119,478,882 119,521,098 42,2 3 PVRL1 de novo rara Prov. benigna  

dup X p11.23 48,335,150 48,336,559 1,41 8 FTSJ1 de novo nova VOUS Não
2
 

del Y q11.223 25,208,966 25,507,194 298,2 73 DAZ1, DAZ2 pat rara Prov. benigna  

del Y q11.223q11.23 25,786,162 26,273,865 487,7 104 PRY, TTTY3, TTTY3B, CDY1, CDY1B pat rara Prov. benigna  

del Y q11.23 26,513,317 27,895,523 1.380 12 

TTTY17A, TTTY17B, TTTY17C, TTTY4,  
TTTY4B, TTTY4C, BPY2, BPY2B, BPY2C,  

DAZ3, DAZ4, DAZ2, GOLGA2P3Y,  
GOLGA2P2Y, CSPG4P1Y, CDY1, CDY1B,  

TTTY3, TTTY3B, TTTY3C 

pat rara Prov. benigna  

SRS-3 UPD 180K 
dup 1 p36.32 2,633,350 3,177,927 544,6 20 

TTC34, ACTRT2, LINC00982,  
PRDM16, MIR4251 

- rara VOUS NA
3
 

dup 6 q16.3 102,544,668 102,611,935 67,3 3  - nova Prov. benigna  

SRS-4 UPD 180K del 3 p22.3 35,668,209 35,744,830 76,6 4 ARPP21 - rara Prov. benigna  

SRS-5 UPD 180K 
del 2 p23.3 24,269,641 24,634,999 365,4 17 

C2orf44, FKBP1B, SF3B6,  
TP53I3, PFN4, FAM228B, FAM228A,  

ITSN2, SCARNA21, HMGN2P20 
pat nova VOUS Herdada 

dup 13 q14.11 43,434,916 43,765,786 330,9 14 EPSTI1, ZDHHC4P1, DNAJC15, LINC00400 mat rara VOUS Herdada 

SRS-6 UPD 180K 
dup X/Y

5
 p22.33/p11.32 1,731,626 1,748,472 16,8 6 ASMT - rara Prov. benigna  

dup X q12 66,664,539 66,721,775 57,2 4  - nova Prov. benigna  

SRS-7 180K             

SRS-8 UPD 180K del 14 q21.1 40,323,185 40,361,694 38,5 3  - rara Prov. benigna  

SRS-9 UPD 180K del 8 p23.3 1,702,569 1,757,550 55 3 CLN8, CTD-2336O2.1 pat rara VOUS Herdada 

SRS-10 UPD 180K 

dup 4 q22.1 91,589,258 91,646,232 57 3 CCSER1 mat rara Prov. benigna  

del 7 q31.1 110,039,067 110,105,322 66,3 4 AC003088.1 não mat nova Prov. benigna  

del X q22.3 106,004,934 106,035,327 30,4 3 RNF128 mat nova Prov. benigna  

SRS-11 UPD 180K 
dup 2 p25.3 3,897,137 4,204,693 307,6 12 LINC01304 - rara Prov. benigna  

dup 12 q24.31 124,504,021 124,673,650 169,6 9 ZNF664-FAM101A - rara Prov. benigna  

SRS-12 UPD 180K             

SRS-13 180K 

del Y p11.32 732,030 742,796 10,8 12  pat rara 
Possivelmente 

patogênica 
Herdada 

del Y p11.32 759,132 772,052 12,9 11  pat rara 
Possivelmente 

patogênica 
Herdada 

SRS-14 180K             

SRS-15 180K dup 20 q11.21 29,833,379 29,920,051 86,7 15 DEFB115, DEFB116 - rara Prov. benigna  

del = deleção; dup = duplicação; pat = paterna; mat = materna;VOUS = variant of unknown significance (significado clinico desconhecido).                        
1Situação de CNV no banco de dados DGV: nova = ausente, rara = frequência populacional estimada <1%; 2CNV não validada por qPCR;  
3Material dos genitores não disponível para avaliação da herança; 4CNV validada por FISH; 5Alteração no cromossomo X ou Y (região pseudoautossômica). 

Continua 
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Tabela II.2 - Variantes raras detectadas na análise por aCGH de 40 pacientes com distúrbios de crescimento (continuação). 

Paciente Plataforma 
Tipo de 

alteração 
Chr 

Localização (hg19) 

      Banda                  Início                Fim 

Tamanho 
(Kb) 

# 
sondas 

Genes Herança DGV1 
Classificação 
da variante 

Validação 

SRS-16 180K 
del 4 p16.3 68,156 3,872,615 3.804 271 67 genes t(4;11)mat nova Patogênica Sim

4
 

dup 11 p15.5p15.4 196,860 3,381,964 3.185 622 88 genes t(4;11)mat nova Patogênica Sim
4
 

SRS-17 UPD 180K del 3 p22.3 34,738,322 34,796,740 58,4 3  - nova Prov. benigna  

SRS-18 UPD 180K             

SRS-19 UPD 180K 

del 13 q12.12 24,891,903 25,202,589 310,7 13 
LINC00566, C1QTNF9,  

PARP4, TPTE2P6 
pat nova Prov. benigna  

dup 13 q31.2 88,958,517 89,006,966 48,5 3  não pat nova Prov. benigna  

dup 13 q31.2 89,408,768 89,458,339 49,6 3  não pat nova Prov. benigna  

dup X q28 152,954,240 152,967,223 13 26 SLC6A8, BCAP31 não pat nova VOUS NA
3
 

SRS-20 UPD 180K 

del 5 p15.1 17,888,260 17,943,967 55,7 4  pat rara Prov. benigna  

dup 11 p15.2 16,154,775 16,182,497 27,7 5 SOX6 de novo nova VOUS Não
2
 

dup X q28 153,786,800 153,792,952 6,2 5 IKBKG mat rara Prov. benigna  

dup Y q11.223 25,313,796 25,324,271 10,5 7 DAZ1 - rara Prov. benigna  

SRS-21 UPD 180K dup 21 q22.3 47,731,100 47,910,513 179,4 9 C21orf58, PCNT, DIP2A, DIP2A-IT1 mat rara VOUS Herdada 

SRS-22 180K             

SRS-24 UPD 180K dup 18 q22.3 68,784,643 68,873,779 89,1 4  - rara Prov. benigna  

SRS-25 180K             

RC-1 UPD 180K 

del 1 q42.11 224,233,236 224,284,386 51,2 3  - nova Prov. benigna  

dup 3 q26.1 165,443,366 165,512,067 68,7 4 BCHE - rara Prov. benigna  

dup 11 p15.5 196,695 200,294 3,6 3 ODF3 - rara Prov. benigna  

dup 20 q13.33 58,442,832 58,491,709 48,9 4 SYCP2 - nova Prov. benigna  

dup X p22.32 4,473,739 4,524,582 50,8 3  - nova Prov. benigna  

RC-2 UPD 180K             

RC-3 UPD 180K 

del 1 q21.1 144,159,597 144,197,505 37,9 4 NBPF20 - nova Prov. benigna  

dup Y p11.2 6,138,322 6,309,384 171 10 
TSPY19P, RBMY2GP, LINC00280, 

 TTTY1B, TTTY2B pat nova Prov. benigna  

dup Y p11.2 9,379,782 9,605,117 225,3 13 
TSPY15P, RBMY3AP, TSPY25P, 

 TSPY16P,  TTTY8, TTTY7B, TTTY21,  
TTTY2, TTTY1 

pat nova Prov. benigna  

dup Y p11.2 9,668,892 9,901,305 232,4 18 
RBMY2NP, TSPY18P, TSPY13P,  
TTTY23, RBMY2OP, RBMY2QP,  

TSPY20P 
pat nova Prov. benigna  

dup Y q11.223 24,901,458 25,297,031 395,6 112 
RBMY2WP, TTTY17A, ZNF736P11Y, 

 TTTY4, BPY2, AC006366.3, TRIM60P8Y, 
ZNF736P3Y, TRIM60P9Y, DAZ1 

pat rara Prov. benigna  

dup Y q11.223 25,300,973 25,371,250 70,3 29 DAZ1, DAZ2 pat rara Prov. benigna  

dup Y q11.23 26,501,371 27,328,362 827 13 

RBMY2XP, TTTY17B, TRIM60P5Y,  
ZNF736P12Y, TTTY4B, BPY2B,  

AC010153.3, TRIM60P10Y, ZNF736P2Y,  
TRIM60P11Y, DAZ3, DAZ4, ZNF736P1Y,  
ZNF736P5Y, BPY2C, TTTY4C, ZNF736P4Y 

pat rara Prov. benigna  

del = deleção; dup = duplicação; pat = paterna; mat = materna;VOUS = variant of unknown significance (significado clinico desconhecido).                        
1Situação de CNV no banco de dados DGV: nova = ausente, rara = frequência populacional estimada <1%; 2CNV não validada por qPCR;  
3Material dos genitores não disponível para avaliação da herança; 4CNV validada por FISH; 5Alteração no cromossomo X ou Y (região pseudoautossômica). 

Continua 
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Tabela II.2 - Variantes raras detectadas na análise por aCGH de 40 pacientes com distúrbios de crescimento (continuação). 

Paciente Plataforma 
Tipo de 

alteração 
Chr 

Localização (hg19) 

      Banda                  Início                Fim 

Tamanho 
(Kb) 

# 
sondas 

Genes Herança DGV1 
Classificação 
da variante 

Validação 

RC-4 UPD 180K del X p11.23 47,330,209 47,340,046 9,8 5 ZNF41 mat rara VOUS Herdada 

RC-5 UPD 180K 
del 1 q21.1 144,156,460 144,197,505 41 5 NBPF20 não mat nova Prov. benigna  

dup 1 q25.3 180,889,703 181,007,597 117,9 5 KIAA1614, STX6, MR1 mat nova VOUS Herdada 

RC-6 UPD 180K 

dup 1 p22.3 87,176,946 87,428,689 251,7 11 SH3GLB1, SEP15, HS2ST1 mat nova VOUS Herdada 

dup 12 q24.33 131,631,114 131,702,466 71,4 4 LINC01257  rara Prov. benigna  

dup X p22.33 352,801 517,460 164,7 161  de novo rara VOUS Não
2
 

GRUPO II              

BWS-1 UPD 180K del 9 q22.31q22.32 94,665,445 98,224,266 3.558 162 49 genes - nova Patogênica - 

BWS-2 UPD 180K del 1 p31.1 71,904,976 71,947,284 42,3 3 NEGR1 - rara VOUS NA
3
 

BWS-3 UPD 180K del 21 q21.3 27,188,612 27,240,556 51,9 3  - rara Prov. benigna  

BWS-4 180K del 15 q13.2q13.3 30,448,351 32,861,594 2.413 150 

CHRFAM7A, GOLGA8R, ULK4P2, ULK4P1, 
GOLGA8H, ARHGAP11B, LOC100288637, 

HERC2P10, FAN1, MTMR10, TRPM1, 
LOC283710, MIR211,KLF13, OTUD7A, 
CHRNA7, GOLGA8K, ULK4P3, ULK4P2, 

ULK4P1, GOLGA8O, WHAMMP1, 
LOC100996255 

pat rara VOUS Herdada 

BWS-5 180K del 9 q34.4 140,408,231 141,012,452 604,2 105 
PNPLA7, MRPL41, WDR85, 

ZMYND19,ARRDC1, C9orf37,  
EHMT1, FLJ40292, MIR602, CACNA1B 

- nova Patogênica - 

BWS-6 UPD 180K             

BWS-7 180K del 4 q13.1 60,136,525 60,195,095 58,6 4   nova Prov. benigna  

MA-1 UPD 180K dup X q28 153,786,800 153792952 6,2 5 IKBKG - rara Prov. benigna  

MA-2 UPD 180K dup 12 q24.31 124,114,722 124,161,884 47,1 3 EIF2B1, GTF2H3, TCTN2 - rara VOUS NA
3
 

MA-3 180K             

del = deleção; dup = duplicação; pat = paterna; mat = materna;VOUS = variant of unknown significance (significado clinico desconhecido).                        
1Situação de CNV no banco de dados DGV: nova = ausente, rara = frequência populacional estimada <1%; 2CNV não validada por qPCR;  
3Material dos genitores não disponível para avaliação da herança; 4CNV validada por FISH; 5Alteração no cromossomo X ou Y (região pseudoautossômica). 
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II.4.1.1 Variantes raras com efeito patogênico claro 

 

Paciente SRS-16 

O paciente SRS-16 foi encaminhado para avaliação com a suspeita diagnóstica de SRS 

atípica (Tabela II.3). Nasceu de parto normal, após 37 semanas de gestação, com peso de 

1.185 g e comprimento de 38 cm (< 3º percentil).  À idade de 1 ano e 2 meses, o exame físico 

mostrou déficit pôndero-estatural (< 3º percentil), microcefalia (< 2º percentil), frontal 

proeminente, face triangular, microrretrognatia, hipertelorismo, base nasal alargada; ainda não 

sentava sem apoio, nem falava; havia história de convulsões febris. Reavaliado aos 2 anos e 2 

meses de idade, não andava nem falava e passara a apresentar crises convulsivas afebris. 

A análise inicial por MS-MLPA revelou sinal aumentado nos genes H19, IGF2, 

KCNQ1 e CDKN1C, compatível com uma duplicação em 11p15 (Figura II.2). O ICR2 

(KvDMR1), centro de imprinting que está normalmente metilado no cromossomo materno, 

estava hipermetilado, indicativo de que a duplicação tinha origem materna.  

 

 

Figura II.2 - Análise de MS-MLPA no paciente SRS-16. Barras amarelas representam a amplificação 

das sondas de dosagem, indicando o número relativo de cópias de DNA em 11p15 (<0,7 = deleção; 
>1,3 = duplicação); barras vermelhas representam a amplificação das sondas com o sítio de restrição 

da enzima Hha I para H19DMR e KvDMR1, mostrando o padrão de metilação (<0,7 = hipometilado; 

>1,3 = hipermetilado); barras azuis representam a amplificação de sondas referência em lócus de 
outros cromossomos. As quatro colunas zeradas confirmam a digestão por Hha I em sondas controle 

de segmentos hipometilados. As barras amarelas e vermelhas com valores >1,3 sugerem duplicação do 

segmento 11p15 no paciente. O segmento hipermetilado na ICR2 (KvDMR1), evidenciado pelas barras 
vermelhas, indica a origem materna da duplicação. 
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A duplicação foi confirmada por aCGH e abrange aproximadamente 3,2 Mb na porção 

terminal do braço curto do cromossomo 11 (chr11:196,860-3,381,964; Figura II.3). Havia 

ainda  uma microdeleção terminal no braço curto do cromossomo 4, abrangendo cerca de 3,8 

Mb (chr4:68,156-3,872,615; Figura II.4).  

Esse achado foi indicativo de que os desequilíbrios cromossômicos derivavam de 

translocação entre os cromossomos 4 e 11. A análise por FISH, utilizando clones de BAC, 

mostrou a presença de um cromossomo derivativo 4, com deleção terminal, e ganho de 

segmento do cromossomo 11 (Figura II.5A e B). O exame cromossômico por FISH, na 

genitora do paciente,  revelou uma translocação equilibrada t(4;11)(p16.3;p15.4) (Figura II.5C 

e D). Portanto, o paciente SRS-16 é portador de translocação críptica não equilibrada - 

der(4)t(4;11)(p16.3;p15.4)mat. 

A duplicação de segmentos sujeitos a imprinting em 11p15 é causa conhecida da SRS, 

quando transmitida via materna, ou da BWS, quando herdada via paterna (Bonaldi e col., 

2011; revisão em Begemann e col., 2012). Deleções terminais em 4p são causa da síndrome 

de Wolf-Hirschhorn (WHS; MIM #194190). De fato, há sobreposição de sinais clínicos de 

ambas as síndromes no paciente SRS-16. Outros dois pacientes não aparentados, portadores 

de der(4)t(4;11) de origem materna e apresentando sinais clínicos de WHS e SRS, foram 

descritos anteriormente (South e col., 2008; Ou e col., 2011). Sinais clínicos da WHS são 

predominantes no paciente SRS-16 e nos outros dois anteriormente descritos, embora o 

impacto da duplicação de 11p15 no crescimento e no fenótipo facial seja evidente (Tabela 

II.3). Restrição de crescimento pré- e pós-natal, frontal proeminente, micrognatia, cantos da 

boca voltados para baixo, assimetria facial, hipospadia e dificuldade de alimentar-se são 

características compartilhadas pelas síndromes WHS e SRS; microcefalia, hipertelorismo, 

atraso no desenvolvimento global e convulsões são características típicas da WHS, e a face 

triangular, da SRS (Tabela II.3). 

Translocações não equilibradas semelhantes, mas herdadas de pais clinicamente 

normais, foram anteriormente relatadas (Russo e col., 2006; Mikhail e col., 2007; South e 

col., 2008; Thomas e col., 2009; Ou e col., 2011). Enquanto que o diagnóstico da SRS foi 

considerado em nosso paciente e em um daqueles descritos anteriormente (South e col., 

2008), portadores da translocação herdada via materna, a BWS não foi suspeitada em 

pacientes portadores de der(4)t(4;11)pat, nos quais muitos sinais clínicos da WHS e da BWS 

estavam ausentes. 
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Figura II.3 - Microduplicação em 11p15.4-pter detectada no paciente SRS-16, por aCGH (plataforma 180K, OGT). (A) A microduplicação, em vermelho, 

abrange aproximadamente 3,2 Mb. (B) Segmento duplicado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19, track de genes do 

UCSC, clone subtelomérico utilizado no FISH (barra preta sólida), regiões críticas das síndromes SRS/BWS, intervalo do ponto de quebra da microduplicação 
(baseado em dois experimentos de aCGH) e track de duplicações segmentares. 

A 

B 
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Figura II.4 - Microdeleção em 4p16.3-pter detectada no paciente SRS-16, por aCGH (plataforma 180K, OGT). (A) A microdeleção, em verde, abrange 
aproximadamente 3,8 Mb. (B) Segmento deletado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19, track de genes do UCSC, clones 

utilizados para FISH (barras pretas sólidas), região crítica da WHS, intervalo do ponto de quebra da microdeleção (baseado em dois experimentos de aCGH) e 

track de duplicações segmentares. 

A 

B 
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Figura II.5 - Análise por FISH, utilizando clones de BAC. Paciente SRS-16: (A) Sinal adicional 
(vermelho) da sonda subtelomérica 11p, detectada no der(4), evidencia a duplicação; (B) O sinal 

(vermelho) da sonda RP11-296G16, mapeada em 4p16.3, detectado em apenas um cromossomo 4, 

evidencia a deleção. Genitora do probando: (C) Um dos dois sinais da sonda subtelomérica 11p 

(vermelho), detectado no cromossomo der(4), evidencia a t(4;11); (D) Um dos dois sinais da sonda 
RP11-572O17 (vermelho), detectado no cromossomo der(11), evidencia a t(4;11).  

 

 

Os segmentos que contêm os pontos de quebra das translocações t(4;11) descritas na 

literatura sobrepõem-se a duplicações segmentares que compartilham alta identidade de 

sequência entre os cromossomos 4 e 11, sugerindo que essas translocações originam-se pelo  

mecanismo de recombinação homóloga não alélica (NAHR; Non-Allelic Homologous 

Recombination). Isso foi demonstrado para uma das translocações t(4;11) anteriormente 

descritas (Ou e col., 2011).  

 

 

A B 

C D 
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Tabela II.3 - Características clínicas de portadores de cromossomo der(4)t(4;11)mat comparadas 
àquelas observadas nas síndromes de Wolf-Hirschhorn (WHS) e de Silver-Russell (SRS). 

Sinais clínicos  WHS SRS Paciente SRS-16 
Paciente descrito por 

Ou e col. (2011) 
Paciente descrito por 

South e col (2008) 

Restrição de crescimento 

intrauterino  
+ + + + + 

Restrição de crescimento pós-

natal  
+ + + 

 
+ 

Atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor  
+ 

 
+ 

 
+ 

Anomalias esqueléticas  + 
 

- 
 

+ 

Microcefalia + 
 

+ + - 

Frontal proeminente  + + + + + 

Glabela proeminente  + 
 

+ 
  

Sobrancelhas arqueadas 

elevadas 
+ 

 
+ + 

 

Hipertelorismo + 
 

+ + 
 

Ponte nasal ampla  + 
 

+ 
  

Cantos da boca voltados para 

baixo  
+ + + + + 

Fenda palatina  + 
 

- + - 

Micrognatia + + + + + 

Assimetria facial  + + 
 

- 
 

Hipospadia + + - 
  

Dificuldade alimentar  + + 
 

+ + 

Hipotonia  + 
 

+ 
 

+ 

Convulsões + 
 

+ - + 

Defeitos cardíacos + 
 

- - - 

Perda de audição  + 
 

- - + 

Fácies triangular  
 

+ + - + 

Assimetria (hemi-hipotrofia) 
 

+ - + 
 

Clinodactilia de 5
os 

dedos  
 

+ - 
  

 

Após o aconselhamento genético, parentes do propósito vieram para exame (Figura 

II.6). O irmão da avó materna do propósito, já falecido, teve uma filha afetada (III.8; Figura 

II.6) e um de seus filhos teve também uma menina afetada (IV.13; Figura II.6). Em ambas, 

confirmou-se a presença do der(4)t(4;11)pat pela análise por FISH.  

A paciente III.8 nasceu de parto cesáreo, a termo, com peso de 3.280 g (entre os 

percentis 25-50) e comprimento de 53 cm (percentil 90-95); era hipotônica, tendo sido 

constatada a presença de sopro sistólico. A ficha de acompanhamento hospitalar relata a 

presença de microcefalia, macroglossia, orelhas de implantação baixa, alterações de fundo de 

olho, sopro sistólico, estenose pulmonar valvar, refluxo gastroesofágico e anemia. Teve atraso 

do desenvolvimento neuropsicomotor e apresentou crises convulsivas até os seis anos de 

idade. Na avaliação aos 27 anos de idade, quando do diagnóstico genético, apresentava 

deficiência intelectual grave-profunda, déficit pôndero-estatural (< 3º percentil) e microcefalia 

(< 2º  percentil).  

A paciente IV-13 nasceu de parto cesárea após 34 semanas de gestação, com peso 

adequado para a idade gestacional (2.450g); era hipotônica e apresentava fenda palatina 
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completa, corrigida cirurgicamente com 1 ano e 10 meses de idade.  Na avaliação por ocasião 

do diagnóstico genético, aos 2 anos e 8 meses não andava nem falava, tendo sido relatado que 

sentara sem apoio com a idade de 1 ano e 10 meses. Tinha déficit pôndero-estatural (< 3º 

percentil), microcefalia (< 2º percentil) e assimetria corporal. Apresentava crises convulsivas, 

de difícil controle.  

 

Figura II.6 - Heredograma, mostrando a segregação da translocação críptica t(4;11)(p16.3;p15.4). O 

propósito (IV.5; Paciente SRS-16) herdou o der(4)t(4;11)mat. III.8 e IV.13 herdaram o der(4)t(4;11) 

via paterna. 

 

Os sinais clínicos de WHS foram predominantes nessas pacientes portadoras de 

cromossomo der(4) de herança paterna, semelhante ao também observado em pacientes com 

der(4)t(4;11)mat. Chamaram atenção, como características de BWS, a macroglossia, na 

paciente III-8 e a assimetria corporal, na paciente IV-13. É notável também o efeito da 

duplicação paterna de 11p15,  em contrabalancear a grave restrição de crescimento pré-natal 

da WHS, tendo a maioria dos pacientes portadores de der(4)t(4;11)pat nascido com peso e 

tamanho adequados para a idade gestacional; esse efeito é atribuído à super-expressão do fator 

de crescimento IGF2, de expressão paterna (Russo e col., 2006; Mikhail e col., 2007; South e 

col., 2008; Thomas e col., 2009; Ou e col., 2011). No entanto, após o nascimento, a restrição 

de crescimento da WHS predomina, como atestado pelo déficit pôndero-estatural das 

pacientes III.8 e IV.13. 

Em resumo, o quadro clínico do paciente SRS-16, incluindo sinais típicos de WHS e 

SRS, é explicado pela translocação críptica não equilibrada der(4)t(4;11)(p16.3;p15.4)mat, 

resultando em trissomia de 11p15 e monossomia de 4p16.3. A análise por aCGH foi 

indispensável para confirmar a microduplicação de 11p15 detectada por MS-MLPA e 

identificar a microdeleção em 4p16.3. 
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 Paciente BWS-1 

A paciente BWS-1 nos foi encaminhada com suspeita de BWS. Nasceu com peso e 

tamanho no 90º percentil. Com 1 ano e 8 meses de idade, seu peso, estatura e perímetro 

cefálico estavam acima do 97º percentil para a idade. Apresentava atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor e hipotonia. Aos 2 anos e 5 meses de idade, continuava macrossômica; 

apresentava dolicocefalia, bossa frontal, hipoplasia de maciço central da face e estrabismo 

convergente.  

Tendo sido afastadas as causas conhecidas de BWS, a paciente foi reavaliada aos 15 

anos e 10 meses de idade. Apresentava comprometimento intelectual, peso (entre os percentis 

90º e 98º) e estatura (percentil 95º) elevados e macrocefalia (> 98º percentil). Apresentara 

ceratocistos odontogênicos, aos 10 anos de idade e, convulsões, controladas com medicação, 

desde os 13 anos de idade; tomografia de crânio revelou calcificação na linha mediana 

(provavelmente na foice) e no plexo coroide; as palmas das mãos possuíam depressões em 

cúpula. Esse conjunto de sinais levaram à suspeita clínica de síndrome de Gorlin-Goltz 

(BCNS, MIM #109400). O exame por aCGH revelou uma microdeleção em 9q22.31q22.32, 

abrangendo cerca de 3,56 Mb (chr9:94,665,445-98,224,266; Figura II.7).  

Microdeleções em 9q22.3, em heterozigose, com extensão de 352 kb a 20,5 Mb, 

resultam em síndrome com quadro clínico reconhecível, porém com sinais variáveis, 

incluindo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e/ou deficiência intelectual, 

craniossinostose metópica, hidrocefalia obstrutiva, macrossomia pré e pós-natal e convulsões. 

A gravidade da manifestação clínica depende do tamanho do segmento deletado. Essas 

microdeleções abrangem ou interrompem o gene PTCH1 (patched1), mutado na síndrome de 

Gorlin-Goltz. O gene PTCH1 é um supressor de tumor, que codifica uma proteína receptora 

de sonic hedgehog, molécula secretada que atua na formação de estruturas embrionárias e na 

tumorigênese. Características clínicas típicas de BCNS estão presentes em indivíduos com 

microdeleções em 9q22.3, como calcificação intracraniana com aparecimento antes dos 20 

anos de idade, carcinoma de células basais, ceratocistos odontogênicos, depressões em cúpula 

nas regiões palmar e plantar, macrocrania e bossa frontal (GeneReviews, NCBI). 

A microdeleção em 9q22.3 detectada na paciente BWS-1 interrompe o gene PTCH1 

(patched1). Seu quadro clínico, que abrange sinais típicos da síndrome de Gorlin-Goltz, é, 

assim, explicado por essa microdeleção. O crescimento pré- e pós-natal exacerbados e o 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor são características clínicas compartilhadas pela 

síndrome de microdeleção em 9q22.3 e pela BWS. É importante ressaltar que a suspeita 

clínica inicial de BWS foi levantada, quando a paciente tinha menos de 2 anos de idade, e os 

sinais típicos de Gorliz-Goltz se manifestam a partir da segunda década de vida.  
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Figura II.7 - Microdeleção em 9q22.31-q22.32 detectada na paciente BWS-1, por aCGH (plataforma 180K UPD, OGT). (A) A microdeleção, em verde, abrange 

aproximadamente 3,56 Mb. (B) Segmento deletado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19, tracks de genes do UCSC e do 
OMIM. 

 

A 

B 
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Paciente BWS-5 

O paciente BWS-5 foi encaminhado, aos 3 anos de idade, com suspeita clínica de 

BWS, apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, macroglossia e hérnia 

umbilical. Não apresentava, entretanto, macrossomia: estatura entre os 25º e 50º percentis, 

peso entre os 75º e 90º percentis e perímetro cefálico entre os 10º e 25º percentis.  

O exame por aCGH detectou  uma microdeleção em 9q34.3, abrangendo cerca de 604 

kb (chr9:139,528,052-140,132,273; Figura II.8). Nesse segmento, estão mapeados os genes 

PNPLA7, MRPL41, WDR85, ZMYND19, ARRDC1, C9orf37, EHMT1, FLJ40292, CACNA1B, 

CCHL1A2. Não há relato de desequilíbrio cromossômico semelhante em indivíduo da 

população geral (DGV). Já o banco de dados DECIPHER documenta vários pacientes 

portadores de microdeleções nesse segmento, com extensão variando de 0,7 Mb a 2,3 Mb.  

Pacientes portadores de microdeleção em 9q34.3 ou mutações de ponto em EHMT1 

(euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1) apresentam a síndrome de Kleefstra (KS; 

MIM #610253), que é caracterizada principalmente por atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor moderado/grave, deficiência intelectual, hipotonia, sobrepeso, microcefalia, 

fácies característica e defeitos cardíacos (Willemsen e col., 2012). Características clínicas 

adicionais incluem convulsões, distúrbios comportamentais e psiquiátricos, defeitos 

urogenitais e macroglossia. Até 2012, 114 pacientes com KS, incluindo 91 com microdeleção 

em 9q34.3 (79,8%) e 23 com mutação de ponto no gene EHMT1 (20,2%), haviam sido 

relatados na literatura, a grande maioria de ocorrência esporádica. O gene EHMT codifica 

uma metiltransferase de histona H3 amplamente expressa que atua no remodelamento da 

cromatina e no silenciamento transcricional (NCBI Gene). Os tamanhos e pontos de quebra 

das microdeleções em 9q34.3 são heterogêneos, e aparentemente existe correlação positiva 

entre o tamanho da deleção e a gravidade do fenótipo.  

O paciente BWS-5 nos foi encaminhado com suspeita clínica de BWS por apresentar 

macroglossia e hérnia umbilical. No entanto, levando em conta o conjunto de sinais clínicos e 

a identificação da microdeleção em 9q34.3, o diagnóstico de síndrome de Kleefstra pôde ser 

estabelecido. O fato de a microdeleção detectada no paciente ser relativamente pequena 

quando comparada a outras descritas na literatura, explicaria seu quaro clínico mais leve. 

Curiosamente, um estudo anterior detectou hipometilação de ICR2 em 11p15, típica da BWS, 

em paciente com suspeita clínica inicial da síndrome de microdeleção em 9q34.3 (Poole e 

col., 2010). Os autores apontaram para a heterogeneidade clínica das síndromes associadas a 

imprinting e para a sobreposição fenotípica considerável entre KS e BWS. Dada a função do 

gene EHMT1 (remodelamento da cromatina e silenciamento transcricional), os autores 

especularam, inclusive, que EHMT1 poderia ser um fator de atuação in trans na manutenção 

do imprinting genômico. Assim, a sobreposição de sinais clínicos entre KS e BWS, explica o 

diagnóstico clínico inicial de BWS no paciente BWS-5. 
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Figura II.8 - Microdeleção em 9q34.3 detectada no paciente BWS-5, por aCGH (plataforma 180K, OGT). (A) A microdeleção, em verde, abrange  

aproximadamente 604 kb. (B) Segmento deletado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19, tracks de genes do UCSC e do 

OMIM.  
 

A 
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II.4.1.2 Variantes raras provavelmente patogênicas  

 

 No paciente SRS-13, foram identificadas duas microdeleções na região 

pseudoautossômica 1 (PAR1; Yp11.32), abrangendo cerca de 11 kb e 13 kb, respectivamente 

(chrY:732,030-742,796 / chrY:759,132-772,052; Figura II.9). Ambas foram herdadas do pai 

clinicamente normal. Não há genes mapeados nesse segmento cromossômico. Os segmentos 

deletados estão a cerca de 160 kb do gene SHOX. Esse gene codifica uma proteína com 

domínio homeo, que participa do ciclo celular e da regulação do crescimento e atua como 

ativador da transcrição em células osteogênicas (Benito-Sanz e col., 2005). Deleções em 

heterozigose ou mutações de perda de função desse gene, resultando em haploinsuficiência, 

são causas frequentes de discondrosteose de Léri-Weill (LWD; MIM #127300) e de baixa 

estatura idiopática (ISS; MIM #300582); já a perda de SHOX em homozigose resulta na 

displasia de Langer (LMD; MIM #249700), que tem quadro clínico mais grave (Sabherwal e 

col., 2007). 

 A LWD é uma displasia esquelética de herança dominante, caracterizada 

principalmente por baixa estatura desproporcional, encurtamento mesomélico e deformidade 

de pulso do tipo Madelung. Estima-se que deleções e mutações de ponto no gene SHOX sejam 

responsáveis por 50-70% dos casos da síndrome (Sabherwal e col., 2007). Em 2005, Benito-

Sanz e col. identificaram 12 pacientes com LWD com uma nova classe de microdeleções, que 

não incluíam o gene SHOX. As microdeleções tinham tamanho entre 80 e 501 kb e foram 

mapeadas num segmento a aproximadamente 30-530 kb downstream do gene SHOX. Em 

todos os casos, as microdeleções segregavam com o fenótipo, estando ausentes em 70 

indivíduos controle. O mapeamento das deleções permitiu delimitar uma região mínima de 29 

kb comum a todas elas. Esses resultados sugeriram a existência de elementos reguladores da 

transcrição de SHOX. Dessa forma, as microdeleções downstream do gene SHOX podem 

alterar a expressão desse gene pela perda de elemento(s) regulador(es) ou ainda por efeito de 

posição (Benito-Sanz e col., 2005). 

 Continuando o estudo, o mesmo grupo de pesquisa (Huber e col., 2006) detectou 

microdeleções do gene SHOX e/ou da região downstream ao gene em 42 pacientes com LWD 

(68%) e 12 pacientes com baixa estatura idiopática (12%). Quatro novas microdeleções 

variáveis em tamanho e posição, mas abrangendo a região downstream de SHOX (uma delas 

incluindo parte do gene) foram observadas (três pacientes LWD e um ISS; aproximadamente 

3% da amostra total). Comparando-se os resultados com aqueles previamente relatados, os 

autores conseguiram definir uma região extragênica mínima deletada de 10,5 kb.  
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Figura II.9 - Microdeleções em Yp11.32 detectadas no paciente SRS-13, por aCGH (plataforma 180K, OGT). (A) As microdeleções, em verde, abrangem  

aproximadamente 11 kb e 13 kb. (B) Segmentos deletados visualizados no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19; track de genes do 

RefSeq; segmentos deletados no paciente em vermelho, as barras largas representando os segmentos comprovadamente deletados e as barras finas, segmentos 

possivelmente deletados; microdeleção recorrente de 47 kb descrita na literatura; custom track de enhancers (CNE2-CNE9, em roxo) localizados na região 
downstream do gene SHOX; track de conservação de bases de DNA nos vertebrados de acordo com phyloP. 

A 
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Em 2007, Sabherwal e col. descreveram quatro pacientes com LWD, que possuiam  

microdeleções localizadas entre 48 e 215 kb downstream do gene SHOX. Esses desequilíbrios 

cromossômicos estavam presentes em todos os afetados das famílias, mas não nos membros 

clinicamente normais ou em 100 controles da população geral. Após análise genômica 

comparativa, os autores identificaram oito elementos não codificadores altamente 

conservados evolutivamente (CNE - Conserved Noncoding DNA Elements), e os nomearam 

CNE2 a CNE9. Estudos funcionais desses CNE revelaram que três deles (CNE4, CNE5 e 

CNE9) tinham atividade regulatória in cis no desenvolvimento de membros, em embriões de 

galinha e cinco (CNE3, CNE4, CNE5, CNE7 e CNE9) tinham a capacidade de ativar a 

expressão de gene repórter em tubo neural, evidenciando que funcionavam como enhancers 

(Sabherwal e col., 2007).  

Para estabelecer a frequência e a importância dos elementos reguladores de longa 

distância também em indivíduos com ISS, Chen e col. (2009) analisaram 735 pacientes com 

ISS de origens étnicas diferentes, comparando-os a 58 pacientes com LWD e 100 indivíduos 

controles. Observaram que as deleções de enhancers de SHOX constituem causa 

relativamente frequente dessas duas condições clínicas: dentre as 31 (4,2%) microdeleções 

identificadas em pacientes com ISS, oito (8/31; 26%) localizavam-se na região downstream e 

abrangiam somente os enhancers CNE7, CNE8 e/ou CNE9, as demais incluindo o gene; entre 

os pacientes com LWD, 29 microdeleções (50%) foram detectadas e 13 delas (13/29; 45%) 

estavam localizadas na região downstream de SHOX. Nenhuma deleção foi encontrada nos 

100 indivíduos controle. No total, 4,9% dos pacientes com ISS e 56,7% dos pacientes com 

LWD apresentaram mutações de ponto ou deleções de SHOX ou sua região reguladora. Como 

as deleções downstream do gene ocorrem mais frequentemente entre os pacientes com LWD 

quando comparados àqueles com ISS, foi considerada a possibilidade de que deleções de 

enhancers resultem em fenótipo mais pronunciado. Reunindo os resultados dos estudos que 

investigaram deleções no gene SHOX desde 2005 (Benito-Sanz e col., 2005; Huber e col., 

2006; Fukami e col., 2006; Sabherwal e col., 2007; Chen e col., 2009), verificou-se que CNE9 

provavelmente represente o enhancer mais importante na região reguladora de SHOX e que a 

deleção do segmento abrangendo CNE7 e CNE8, ou de CNE8 isoladamente, pode ser 

identificada em pacientes com baixa estatura, ou com defeitos esqueléticos (Chen e col., 

2009).  

No paciente SRS-13, a posição da microdeleção mais proximal indica que o enhancer 

CNE8 está deletado, mas a deleção pode-se estender até CNE9. A microdeleção mais distal 

pode abranger a sequência do enhancer CNE7 (Figura II.9). Não há relato de indivíduos 
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normais portadores de microdeleções semelhantes (DGV). O paciente apresentou restrição de 

crescimento intrauterino, baixo peso e baixa estatura (< 5º percentil), face triangular e frontal 

amplo. No DECIPHER, estão documentados 10 pacientes portadores de variantes 

semelhantes: sete microdeleções se estendem por cerca de 12 kb, abrangem somente o 

primeiro segmento (chrY:732030-744392) e foram consideradas provavelmente benignas; as 

outras três são maiores (cerca de 40, 160 e 238 kb) e englobam as duas microdeleções 

detectadas no paciente SRS-13, duas delas tendo sido consideradas VOUS e uma, 

provavelmente patogênica. Ambos os pacientes com variantes consideradas VOUS 

apresentavam baixa estatura proporcional, entre seus sinais clínicos. No ClinGen, há relato de 

dois pacientes com microdeleções de aproximadamente 38 kb, consideradas provavelmente 

benignas. 

Em 2012, foi descrita a primeira microdeleção recorrente na região reguladora 

downstream do gene SHOX (Benito-Sanz e col., 2012b; Figura II.9). Os autores investigaram 

124 pacientes com LWD e 576 com ISS. A microdeleção recorrente de 47,5 kb foi 

identificada em 30 famílias não relacionadas, sendo 19 com LWD (15.3%) e 11 com ISS 

(1.9%). A microdeleção segregou com o fenótipo em nove famílias, mas a análise foi 

inconclusiva  nas outras 21 famílias, devido à presença de baixa estatura em ambos os pais, à 

impossibilidade de analisar os genitores ou à falta de dados clínicos. A microdeleção não foi 

detectada em amostra de 334 indivíduos com altura normal. Uma análise de conformação 

cromossômica (3C), em membros de embrião de galinha, indicou potencial atividade 

regulatória de SHOX pelo elemento ECR1, que corresponde ao elemento CNE7, descrito 

anteriormente (Sabherwal e col., 2007). Ainda, um ensaio funcional com o gene repórter 

luciferase em células humanas U2OS confirmou que o elemento ECR1/CNE7 funciona como 

enhancer de SHOX. O elemento ECR1/CNE7 está mapeado no segmento de 47,5 kb deletado 

nos pacientes com LWD e ISS; portanto, a perda do enhancer pode levar a diminuição da 

expressão do gene SHOX, resultando no fenótipo alterado.  

A semelhança entre a microdeleção recorrente de 47,5 kb e as microdeleções 

detectadas no paciente SRS-13 (Figura II.9) indica que elas podem compartilhar pontos de 

quebra. Dessa forma, a microdeleção distal do nosso paciente deve englobar o elemento 

regulador ECR1/CNE7, o que explicaria o seu fenótipo de baixa estatura.  

Embora as microdeleções do paciente SRS-13 sejam herdadas de seu pai clinicamente 

normal, o possível efeito patogênico dessas variantes não pode ser ignorado. Em 1982, Dawe 

e col. relataram que a LWD tem penetrância incompleta (cerca de 50%). Mais recentemente, 

foi descrito que a penetrância da LWD parecia ser incompleta em famílias onde segregava a  
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mutação de SHOX (Munns e col., 2003). Além disso, mutações idênticas no gene SHOX 

podem originar fenótipos distintos (ISS ou LWD), sugerindo complexa heterogeneidade 

genética e clínica, que pode incluir genes modificadores, interações epigenéticas e efeitos 

estocásticos (Rappold e col., 2002). Por último, uma microdeleção recorrente de 47,5 kb na 

região downstream do gene SHOX está associada com LWD (com expressividade variável) ou 

ISS, e tem clara penetrância incompleta em diversas famílias (Benito-Sanz e col., 2012b; 

Bunyan e col., 2013). Assim, as microdeleções detectadas no paciente SRS-13 podem ser 

consideradas como provavelmente patogênicas.  

 

II.4.1.3 Variantes raras com efeito clínico desconhecido (VOUS) 

  

Paciente SRS-3 

Na paciente SRS-3, identificamos uma microduplicação de cerca de 544 kb, em 

1p36.32 (chr1:2,633,350-3,177,927; Figura II.10). O segmento duplicado abrange por 

completo os genes ACTRT2 (actin-related protein T2), LINC00982 (long intergenic non-

protein coding RNA 982) e MIR4251 (microRNA 4251) e, parcialmente, os genes TTC34 

(tetratricopeptide repeat domain 34) e PRDM16 (PR domain containing 16), que podem ter 

sido interrompidos. Não há informações sobre os genes LINC00982, MIR4251 e TTC34, na 

literatura. A proteína codificada pelo gene ACTRT2 pertence à família das actinas e sua 

função pode estar associada à organização do citoesqueleto (NCBI Gene). O gene PRDM16 

codifica uma proteína zinc finger reguladora de transcrição, que atua na diferenciação de 

mioblastos esqueléticos e de adipócitos marrons (OMIM, NCBI). Está mapeado próximo ao 

ponto de quebra do cromossomo 1 de translocações recorrentes t(1;3)(p36;q21), que resultam 

em síndromes mielodisplásicas ou leucemia mieloide aguda (MIM #601626). A super-

expressão de uma isoforma menor de PRDM16 induz crescimento anormal de células tronco 

e, na ausência da proteína p53, induz leucemia mielóide em camundongos (Shing e col., 

2007). Mutações em PRDM16 já foram associadas com um tipo de cardiomiopatia (LVNC; 

MIM #615373). No MGI, há descrição de camundongos heterozigóticos ou homozigóticos 

quanto a mutação no gene PRDM16: o heterozigótico tem dismorfismos craniofaciais, 

enquanto que o homozigótico tem fenótipo mais grave, apresentando ainda morfologia 

anormal do coração, defeitos esqueléticos, anomalias do sistema nervoso e do respiratório e 

letalidade neonatal.  

No DECIPHER estão descritos vários pacientes com microduplicação ou 

microdeleção de tamanho semelhante à variante detectada na paciente SRS-3, com fenótipos 

variados que incluem principalmente deficiência intelectual, atraso na aquisição da fala e 
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hipertelorismo. Parte desses microdesequilíbrios cromossômicos foi herdada de genitor 

normal. No ClinGen estão descritos oito indivíduos com microduplicações e um com 

microdeleção superpostas à microduplicação da paciente SRS-3. Entre os oito portadores de 

microduplicação, dois apresentam atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, um tem 

convulsões, outro tem distúrbios de comportamento e atraso na aquisição da fala e outros três 

apresentam alterações esqueléticas; o portador de microdeleção tem deficiência intelectual e 

dismorfismos não especificados. Uma dessas microduplicações foi herdada via paterna, mas 

não há informações sobre o seu fenótipo. Três microdesequilíbrios foram considerados 

provavelmente benignos, cinco VOUS e o outro patogênico. 

A paciente SRS-3 teve atraso pôndero-estatural e do desenvolvimento 

neuropsicomotor. Apresenta sinais típicos da SRS, incluindo fácies triangular, assimetria de 

membros, escleróticas azuladas, discreta clinodactilia de 5
os

 dedos e sudorese excessiva. Fala 

com dificuldade e não lê. Em sua última avaliação clínica, estava com peso, estatura e 

perímetro cefálico abaixo do 3º percentil. A paciente estava sob tutela da tia materna, tendo 

sido referido que sua mãe tinha deficiência intelectual e convulsões; os genitores não estavam 

disponíveis para exame. Como a localização e a orientação do segmento duplicado não são 

conhecidas, não é possível avaliar se essa CNV altera o quadro de leitura ou desregula a 

expressão de algum gene. No caso de a duplicação ser em tandem, por exemplo, deve ser 

considerada a possibilidade de a expressão de gene no segmento duplicado ser desregulada, 

pela alteração da distância física entre a sequência codificadora do gene e elementos 

reguladores (Benito-Sanz e col., 2011). Como descrito acima, a microduplicação detectada na 

paciente SRS-3 é recorrente em outros indivíduos com atraso cognitivo e pode, portanto, 

explicar sua deficiência intelectual. Porém, não conseguimos associar os genes mapeados no 

segmento alterado com o déficit de crescimento da paciente. 
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Figura II.10 - Microduplicação em 1p36.32  detectada na paciente SRS-3, por aCGH (plataforma 180K UPD, OGT). (A) A microduplicação, em vermelho, 

abrange aproximadamente 544 kb. (B) Segmento duplicado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19 e tracks de genes do 

UCSC e OMIM. 

A 

B 
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Paciente SRS-5 

No paciente SRS-5, foram identificados dois microdesequilíbrios: uma microdeleção 

em 2p23.3, de aproximadamente 365 kb (chr2:24,269,641-24,634,999; Figura II.11), herdada 

de seu pai clinicamente normal, e uma microduplicação em 13q14.11, com cerca de 330 kb 

(chr13:43,434,916-43,765,786; Figura II.12), herdada de sua mãe clinicamente normal. 

 No segmento deletado estão mapeados 10 genes, quatro deles com função conhecida: 

FKBP1B (FK506 binding protein 1B, 12.6 kDa), SF3B6 (splicing factor 3b, subunit 6, 

14kDa), TP53I3 (tumor protein p53 inducible protein 3) e ITSN2 (intersectin 2). A proteína 

codificada pelo gene FKBP1B faz parte de uma família de imunofilinas, que atuam em 

imunoregulação e processos celulares básicos, como dobramento e tráfico de proteínas. 

Existem indicações de seu papel fisiológico no acoplamento excitação-contração no músculo 

cardíaco (NCBI Gene). Camundongos knockout quanto ao gene Fkbp1b podem apresentar 

redução da secreção de insulina e da tolerância à glicose, defeitos cardíacos, hipertensão e 

desregulação da liberação de cálcio. O gene SF3B6 codifica uma subunidade do complexo de 

fatores de splicing 3b (NCBI Gene). Sf3b6 é necessário para a formação do blastocisto de 

camundongos; a ausência desse gene nos estágios de oito células e mórula resulta em redução 

de transcritos com introns, mas não de genes de éxon único (Maserati e col., 2014). O gene 

TP53I3 codifica uma proteína similar a oxidoredutases,  enzimas que participam de respostas 

celulares a estresse oxidativo e irradiação. Esse gene é induzido pelo supressor de tumor p53 e 

acredita-se que esteja envolvido na morte celular mediada por p53. As regiões promotora e 

downstream ao gene contêm motivos de ligação a p53 - sequência de microssatélites 

pentanucleotídicos; ao interagir com esse segmento de microssatélites, p53 ativa a transcrição 

de TP53I3 (NCBI Gene). Recentemente, sugeriu-se que TP53I3 tem papel oncogênico em 

carcinoma papilar de tireoide, pela regulação da via metabólica PI3K/AKT/PTEN (Xu e col., 

2015). A proteína codificada pelo gene ITSN2 atua na regulação da formação de vesículas 

revestidas por clatrina e pode participar da indução da endocitose de receptores de antígenos 

de células T (NCBI Gene). Camundongos knockout quanto ao gene Itsn2 podem apresentar 

distúrbios comportamentais, alterações morfológicas do cérebro e diminuição do peso 

corporal (MGI). O HI desses genes (FKBP1B = 21,98%; TP53I3 = 70,39%; ITSN2 = 35,51%; 

DECIPHER) indica maior probabilidade de FKBP1B e ITSN2 serem sensíveis a dosagem. 

Nenhum outro indivíduo com microdeleção semelhante está documentado no DGV. O 

DECIPHER documenta um indivíduo com microdeleção de cerca de 1,10 Mb, contendo 14 

genes e abrangendo a microdeleção detectada em nosso paciente. Esse paciente apresenta 

atraso na aquisição da fala, hipotonia muscular e obesidade.  
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Figura II.11 - Microdeleção em 2p23.3 detectada no paciente SRS-5, por aCGH (plataforma 180K UPD, OGT). (A) A microdeleção, em verde, abrange  

aproximadamente 365 kb. (B) Segmento deletado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19 e tracks de genes do UCSC e 

OMIM. 

A 

B 
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Figura II.12 - Microduplicação em 13q14.11 detectada no paciente SRS-5, por aCGH (plataforma 180K UPD, OGT). (A) A microduplicação, em vermelho, 

abrange aproximadamente 330 kb. (B) Segmento duplicado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19 e tracks de genes do 

UCSC e OMIM. 

A 

B 
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A variante foi herdada do pai com fenótipo semelhante ao do filho. Como a variante foi 

detectada no pai clinicamente normal do paciente SRS-5, consideramos a possibilidade de 

penetrância incompleta. Alternativamente, a microdeleção paterna pode ter permitido a 

manifestação de mutação recessiva presente no cromossomo materno. O paciente SRS-5 foi 

submetido à análise do exoma por plataforma de NGS, que permitiu excluir a presença de 

mutações de ponto ou indels patogênicas nos genes mapeados no segmento homólogo ao 

segmento deletado herdado de seu pai. 

No segmento duplicado estão mapeados os genes EPSTI1 [epithelial stromal 

interaction 1 (breast)], DNAJC15 [DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 15] e 

LINC00400  (long intergenic non-protein coding RNA 400). O gene EPSTI1 foi identificado 

por estar altamente expresso em câncer de mama invasivo e pode ter papel importante na 

regulação da apoptose (Capdevila-Busquets e col., 2015). O gene DNAJC15 tem função 

importante na biogênese da mitocôndria e sua perda de expressão foi observada em diferentes 

tumores (Schusdziarra e col., 2013). O camundongo knockout quanto ao gene Dnajc15 

apresenta alterações fenotípicas que incluem redução do tecido adiposo branco, alteração na 

síntese de ATP na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, anormalidade na homeostase 

de glicogênio e redução da taxa de colesterol hepático (MGI). LINC00400 é um RNA não 

codificador cuja função é desconhecida.  

No DGV, estão documentados alguns indivíduos portadores de microduplicações 

maiores e vários outros com microduplicações menores, do que a microduplicação do 

paciente SR-5, abrangendo parte dos dois genes. No DECIPHER, encontramos 11 pacientes 

portadores de microduplicações na mesma região, com tamanho variando de 190 a 390 kb. 

Em oito casos a variante foi herdada de genitor normal. Cinco foram consideradas 

provavelmente benignas, uma VOUS e cinco provavelmente patogênicas. Os sinais clínicos 

mais frequentes eram: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (n=6), deficiência 

intelectual (n=5), distúrbio de comportamento (n=3), dismorfismos faciais (n=3), microcefalia 

(n=2) e displasia epifisária (n=2). Um paciente apresentava ainda baixa estatura, dificuldade 

de alimentação na infância e atraso na aquisição da fala.  

O paciente SRS-5 nasceu com peso abaixo do 10º percentil, teve atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia, dificuldade de alimentação e atraso na 

aquisição da fala. Possui dismorfismos faciais. No último exame clínico, com 6 anos e 10 

meses, estava com peso e estatura abaixo do 5º percentil. Seu quadro clínico inclui sinais 

listados no DECIPHER para os dois desequilíbrios cromossômicos que apresenta. No entanto, 
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o fato de as duas variantes terem sido herdadas dos genitores clinicamente normais não nos 

permite concluir definitivamente sobre sua patogenicidade.  

A possibilidade de penetrância incompleta existe para ambas as variantes. Ainda, 

devemos considerar a possibilidade de efeito clínico conjunto de genes alterados nas duas 

variantes. Um modelo two-hit, foi proposto inicialmente por Girirajan e col. (2010), ao 

demonstrar que microdeleções em 16p12.1 podem predispor a fenótipos neuropsiquiátricos 

como eventos únicos e exacerbar o quadro clínico, quando associadas a outros 

microdesequilíbrios. Considerando essa hipótese no caso do paciente SRS-5, a presença de 

somente uma das duas variantes raras não resultaria em fenótipo alterado, o que explicaria o 

fenótipo normal de seus genitores. Entretanto, os genes mapeados nas duas variantes não têm 

relação direta com o crescimento ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.  

 

Paciente SRS-9 

Na paciente SRS-9, foi identificada uma microdeleção de aproximadamente 55 kb, em 

8p23.3 (chr8:1,702,569-1,757,550; Figura II.13), que foi herdada de seu pai clinicamente 

normal. O segmento deletado abrange o gene CLN8 [ceroid-lipofuscinosis, neuronal 8 

(epilepsy, progressivewith mental retardation)], que codifica uma proteína transmembranar, 

com possível papel na síntese ou no transporte de lipídios (NCBI Gene). Mutações nesse 

gene, em homozigose, estão associadas a quadro de epilepsia progressiva e deficiência 

intelectual, um subtipo de lipofuscinose ceróide neuronal (MIM #600143), em que se 

observam níveis alterados de esfingolipídios e fosfolipídios no cérebro (NCBI Gene). No 

banco de dados MGI está descrito camundongo heterozigótico com alteração na morfologia 

dos neurônios motores. O HI do gene CLN8 é 76,78% (DECIPHER), sugerindo que não haja 

efeito clínico por haploinsuficiência. 

No DGV estão relatados 11 indivíduos normais com microdeleções semelhantes, 

abrangendo total ou parcialmente o gene CLN8, sendo a frequência populacional estimada 

<1%. No banco de dados ClinGen há relato de paciente com microdeleção de 152 kb que 

abrange os genes ARHGEF10, CLN8 e MIR596, considerada patogênica. Seu quadro clínico 

inclui fácies típico, anormalidade do corpo caloso não especificada, atraso global no 

desenvolvimento, ansiedade e distúrbio obsessivo-compulsivo.  

A paciente SRS-9 apresenta restrição de crescimento pré- e pós-natal, microcefalia, 

face triangular e discreta clinodactilia de 5
os

 dedos. A deleção do gene CLN8 não parece estar 

associada a esse quadro clínico. A microdeleção foi herdada de seu pai clinicamente normal, 

existem indivíduos normais na população com alterações cromossômicas semelhantes e o 
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gene CLN8 tem HI elevado, dados que enfraquecem uma possível associação da microdeleção 

com o fenótipo.  

 

Figura II.13 - Microdeleção em 8p23.3 detectada na paciente SRS-9, por aCGH (plataforma 180K 
UPD, OGT). A barra verde indica o segmento deletado de aproximadamente 55 kb, que abrange o 

gene CLN8. 

 

Paciente SRS-19 

Na paciente SRS-19, foi identificada uma microduplicação em Xq28, com cerca de 13 

kb (chrX:152,955,605-152,967,223; Figura II.14). Essa microduplicação não foi detectada no 

pai da paciente e sua mãe não pôde ser investigada. Os genes SLC6A8 [solute carrier family 6 

(neurotransmitter transporter), member 8] e BCAP31 (B-cell receptor-associated protein 31) 

estão parcialmente duplicados, podendo estar interrompidos pela duplicação. Mutações de 

ponto no gene SLC6A8 foram descritas em pacientes com síndrome da deficiência de creatina 

cerebral (CCDS1; MIM #300352), caracterizada por deficiência intelectual grave, atraso na 

aquisição da fala, distúrbios comportamentais e convulsões. Alguns pacientes apresentam 

ainda baixa estatura. Apesar da prevalência em homens, as mulheres portadoras podem 

apresentar comprometimento neuropsicológico leve. Mutações nesse gene também foram 

relatadas em pacientes do sexo masculino com deficiência intelectual não-sindrômica ligada 
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ao X (OMIM, NCBI). Camundongos modelo para a CCDS1 devido a mutação no gene Slc6a8 

apresentam, além das alterações neurológicas, tamanho reduzido do corpo (MGI). Mutações 

no gene BCAP31 foram recentemente descritas em sete pacientes do sexo masculino, que 

apresentaram deficiência intelectual, surdez, distonia, hipomielinização central e restrição de 

crescimento pré- e/ou pós-natal (Cacciagli e col., 2013; MIM #300475). Ainda, 

microdeleções dos genes BCAP31 e ABCD1 [ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), 

member 1] estão associadas à síndrome de microdeleção de genes contíguos 

ABCD1/DXS1375E (NCBI Gene).  

No DGV, está descrito um indivíduo do sexo feminino portador de microduplicação 

semelhante àquela detectada na paciente SRS-19, mas o pequeno tamanho amostral não 

permite estimar a frequência populacional dessa CNV. Pelo menos 38 indivíduos do sexo 

masculino foram relatados com deleção de segmentos maiores, de até 1,5 Mb, que abrangem 

muitos genes, incluindo SLC6A8 e BCAP31 (frequência populacional estimada >1%; DGV). 

No DECIPHER e ClinGen estão relatados 14 indivíduos portadores de microduplicações 

(n=11) ou microdeleções (n=3) , variando entre 7 e 16 kb. Quanto à contribuição patogênica, 

nove microdesequilíbrios foram considerados provavelmente benignos, três VOUS, um 

provavelmente patogênico e um patogênico. Somente os dois últimos, ambas 

microduplicações de 16 kb, abrangem parcialmente os genes SLC6A8 e BCAP31, como a 

variante identificada na paciente SRS-19, estando associados a atraso global no 

desenvolvimento. Autismo e atraso global no desenvolvimento são características clínicas 

recorrentes nos demais indivíduos com CNV abrangendo parcialmente o gene SLC6A8. Com 

exceção de três que se originaram de novo, a herança dos demais microdesequilíbrios 

descritos pelo DECIPHER e ClinGen não foi investigada. 

A variante detectada pode estar casualmente relacionada ao quadro clínico da paciente 

SRS-19, mas pode representar uma associação mais complexa. Uma vez que não há 

informação da localização ou orientação do segmento duplicado, não é possível prever se há 

alteração do quadro de leitura e desregulação da expressão dos genes mapeados no segmento. 

Além disso, duplicações parciais de gene(s) em tandem podem desregular sua expressão por 

alterar a distância física entre a sequência codificadora do gene e elementos reguladores que o 

flanqueiam (Benito-Sanz e col., 2011). Mutações de ponto nos genes SLC6A8 e BCAP31 

levam a manifestações clínicas graves em indivíduos do sexo masculino, que incluem déficit 

de crescimento pré- e/ou pós-natal. No entanto, a descrição de vários indivíduos clinicamente 

normais do sexo masculino, portadores de microdeleção de até 1,5 Mb na região, indica que 

microdesequilíbrios nesse segmento cromossômico podem constituir CNV polimórficas. 
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Sendo a paciente do sexo feminino, uma deleção no cromossomo X, mesmo patogênica, pode 

não manifestar-se ou resultar em quadro clínico mais brando. Apesar de não ser possível 

definir se a microduplicação da paciente SRS-19 foi herdada de sua mãe, o conjunto de 

informações disponíveis permite considerar que a variante provavelmente não tem efeito 

patogênico. 

 

 

Figura II.14 - Microduplicação em Xq28 detectada na paciente SRS-19, por aCGH (180K UPD, 

OGT). A barra vermelha indica o segmento duplicado de aproximadamente 13 kb, que abrange 
parcialmente os genes SLC6A8 e BCAP31. 

 

Paciente SRS-21 

No paciente SRS-21, identificamos uma microduplicação de aproximadamente 180 

kb, em 21q22.3 (chr21:47,731,100-47,910,513; Figura II.15), que foi herdada de sua mãe 

clinicamente normal. O segmento duplicado abrange completamente os genes PCNT 

(pericentrin) e DIP2A-IT1 (DIP2A intronictranscript1), e parcialmente os genes C21orf58 

(chromosome 21 open reading frame 58) e DIP2A [DIP2 disco-interactingprotein 2 homolog 

A (Drosophila)]. O gene PCNT codifica componente do material pericentriolar. Essa proteína 

interage com a gama-tubulina, que atua na nucleação de microtúbulos, e parece ter papel 
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importante no funcionamento normal dos centrossomos, no citoesqueleto e na progressão do 

ciclo celular. Mutações, em homozigose, no gene PCNT causam a síndrome de Seckel 4 

(MIM #613676) ou o nanismo microcefálico osteodisplástico primordial tipo II (MIM 

#210720). A proteína codificada pelo gene DIP2A é expressa no sistema nervoso central e 

pode atuar na orientação dos axônios; o gene foi considerado candidato para distúrbios 

neuropsiquiátricos (Egger e col., 2014). O gene DIP2A-IT1 transcreve um RNA não 

codificador intrônico, com função desconhecida. Não há informações na literatura a respeito 

do gene C21orf58.  

O DGV relata indivíduos da população com CNV que abrangem total ou parcialmente 

a região duplicada em nosso paciente (frequência populacional estimada <1%). No 

DECIPHER estão documentados alguns pacientes portadores de CNV na região, variando de 

120 a 590 kb. Um paciente com microdeleção de aproximadamente 164 kb, herdada de 

genitor clinicamente normal, abrangendo os genes MCM3AP, YBEY, C21orf58 e PCNT, 

apresenta deficiência intelectual, atraso na aquisição da fala e clinodactilia de 5
os

 dedos; esse 

paciente, no entanto, também possui uma microdeleção de 1,92 Mb no cromossomo 1, 

abrangendo 11 genes, o que dificulta a associação das  variantes com o fenótipo. Outro 

paciente é portador de microduplicação de aproximadamente 130 kb, abrangendo os mesmos 

quatro genes descritos no paciente anterior; apresentava deficiência intelectual e distúrbios 

comportamentais e, apesar de não haver informação sobre a herança da variante, ela foi 

considerada provavelmente patogênica. 

O paciente SRS-21 nasceu com peso e altura abaixo do 3
o
 percentil, tem frontal amplo, 

fácies triangular, leve assimetria de membros inferiores e dificuldade para alimentar-se. 

Considerando que ocorrem indivíduos normais da população com CNV na mesma região 

cromossômica e que a variante foi herdada de sua mãe clinicamente normal, concluímos ser 

pouco provável que esteja relacionada com o quadro clínico do paciente SRS-21.  
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Figura II.15 - Microduplicação em 21q22.3 detectada no paciente SRS-21, por aCGH (180K UPD, 
OGT). A barra vermelha indica o segmento duplicado de aproximadamente 180 kb, que abrange 

completamente os genes PCNT e DIP2A-IT1 e, parcialmente, os genes C21orf58 e DIP2A. 

 

Paciente RC-4 

No paciente RC-4, foi detectada uma microdeleção de aproximadamente 10 kb, em 

Xp11.23 (chrX:47,330,209-47,340,046; Figura II.16), que foi herdada de sua mãe 

clinicamente normal. O segmento deletado está contido em uma região intrônica do gene 

ZNF41 (zinc finger protein 41). A proteína codificada por esse gene parece fazer parte da 

família de fatores de transcrição zinc finger (NCBI Gene). Mutações em ZNF41 já foram 

associadas com déficit cognitivo em homens (Shoichet e col., 2003), mas a patogenicidade 

dessas mutações foi recentemente questionada (Piton e col., 2013). Não há modelos animais 

para mutação nesse gene no MGI. O HI do gene ZNF41 é 72,45% (DECIPHER), sugerindo 

ausência de efeito clínico por  haploinsuficiência. No DGV há descrição de dois homens e três 

mulheres normais da população com microdeleções um pouco menores do que a de nosso 

paciente, com frequência populacional estimada <1%. Quinze pacientes portadores de 

microdesequilíbrios semelhantes, sendo 13 microdeleções e duas microduplicações, foram 

relatados (DECIPHER, ClinGen). Os sinais clínicos mais frequentes eram deficiência 
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intelectual, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo e convulsões. Não houve 

consenso na classificação de patogenicidade dessas variantes, que foram consideradas 

provavelmente patogênicas (n=5), VOUS (n=3) ou provavelmente benignas (n=7). Avaliamos 

o padrão de inativação do cromossomo X da mãe do paciente, visando checar indiretamente a 

possibilidade de a microdeleção ter efeito patogênico. Essa análise revelou padrão de 

inativação dentro da variabilidade normal (35:65); esse resultado não permite excluir a 

possibilidade de a microdeleção no cromossomo X ter efeito patogênico, uma vez que nem 

sempre mutações no cromossomo X levam a desvios significativos no padrão de inativação 

(Plenge e col., 2002). O paciente RC-4 apresentou déficit pôndero-estatural ao nascimento, 

hipotonia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. As informações limitadas sobre o 

gene ZNF41 na literatura e a classificação de patogenicidade contraditória para os pacientes 

descritos no DECIPHER e no ClinGen não nos permitem atribuir efeito patogênico claro à 

variante detectada no paciente RC-4. Entretanto, o índice de haploinsuficiência elevado de 

ZNF41 e a localização intrônica do segmento deletado sugerem que a microdeleção não seja 

patogênica. 

 

Figura II.16 -  Microdeleção em Xp11.23 detectada no paciente RC-4, por aCGH (180K UPD, OGT). 

A barra verde indica o segmento deletado de aproximadamente 10 kb, que abrange segmento intrônico 
do gene ZNF41. 
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Paciente RC-5 

No paciente RC-5, foi identificada uma microduplicação de aproximadamente 118 kb, 

em 1q25.3 (chr1:180,889,703-181,007,597; Figura II.17), herdada de sua mãe clinicamente 

normal. O segmento duplicado abrange totalmente o gene STX6 (syntaxin6), e parcialmente os 

genes KIAA1614 e MR1 (major histocompatibilitycomplex, class I-related), que podem ter 

sido interrompidos. O produto do gene STX6 é uma sintaxina, que funciona como receptor 

celular para o transporte de vesículas (NCBI Gene). STX6 e CAL regulam negativamente a 

abundância de proteínas CFTR, um transportador de moléculas nas membranas extra e 

intracelulares (Cheng e col., 2010). A proteína codificada pelo gene MR1 tem função de 

apresentar antígenos e atua no desenvolvimento e na expansão de uma pequena população de 

células T chamadas MAIT, que expressam uma cadeia alfa invariável do receptor de células T 

(OMIM, NCBI). Não há informações sobre o gene KIAA1614. Microdeleções englobando 

STX6 e MR1 são recorrentes e provavelmente constituem CNV polimórficas (DGV). A falta 

de informação sobre o gene KIAA161 dificulta estabelecer associação da variante detectada no 

paciente com seu quadro clínico, que inclui déficit pôndero-estatural e plagiocefalia. 

 

Figura II.17 - Microduplicação em 1q25.3 detectada no paciente RC-5, por aCGH (180K UPD, 

OGT). A barra vermelha indica o segmento duplicado de aproximadamente 118 kb, que abrange 

totalmente o gene STX6 e parcialmente os genes KIAA1614 e MR1. 

 



86 
 

 
 

Paciente RC-6  

Na paciente RC-6, foi detectada uma microduplicação em 1p21.1, com cerca de 251 

kb (chr1:87,176,946-87,428,689; Figura II.18), herdada de sua mãe clinicamente normal. O 

segmento abrange totalmente o gene SEP15 (15 kDa selenoprotein), e parcialmente os genes 

SH3GLB1 (SH3-domain GRB2-like endophilin B1) e HS2ST1 (heparan sulfate 2-O-

sulfotransferase 1), que podem ter sido interrompidos. Em humanos, a proteína SEP15 foi 

relacionada à etiologia de alguns tipos de câncer. Estudos em camundongos sugerem que 

Sep15 tenha função redox e que participe do controle de qualidade do dobramento de 

proteínas (NCBI Gene). Camundongos knockout quanto ao gene Sep15 apresentam catarata e 

aumento da oxidação de lipídios e proteínas no fígado, indicativo de estresse oxidativo leve 

(MGI). Sep15 desempenha papel na regulação da fase G1 do ciclo celular e sua deficiência, 

induzida por RNAi, levou a inibição da proliferação celular em células hepáticas (Bang e col., 

2015). O gene HS2ST1 codifica um membro da família de enzimas que sintetizam estruturas 

de sulfato de heparano, que participam de múltiplas atividades biológicas. Camundongos 

knockout quanto ao gene Hs2st1 podem apresentar letalidade neonatal associada a alterações 

fenotípicas generalizadas, incluindo ausência do fígado, alterações esqueléticas, polidactilia, 

fissura de palato e catarata (MGI). O gene SH3GLB1 codifica proteína que pode participar da 

regulação de vias de sinalização de apoptose e estar envolvida com a manutenção da 

morfologia mitocondrial (NCBI Gene). Não há descrição de indivíduos normais na população 

com microduplicação semelhante àquela identificada na paciente RC-6 (DGV). O 

DECIPHER relata três pacientes com microduplicações menores, abrangendo parcialmente o 

gene HS2ST1; duas delas consideradas provavelmente patogênicas e uma VOUS. No entanto, 

não há informação sobre o quadro clínico desses pacientes.  

A ausência de indivíduos normais com microdesequilíbrios abrangendo esses genes e 

a associação de Sep15 com proliferação celular em camundongos são indícios a favor do 

potencial patogênico da microduplicação detectada na paciente RC-6; no entanto, o fato de ter 

sido herdada de sua mãe clinicamente normal e a falta de informação sobre o quadro clínico 

de pacientes no DECIPHER dificultam o estabelecimento da relação genótipo-fenótipo. 
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Figura II.18 - Microduplicação detectada na paciente RC-6, por aCGH (180K UPD, OGT). A barra 

vermelha indica o segmento duplicado, de aproximadamente 251 kb, em 1p21.1, abrangendo os genes 

SEP15, SH3GLB1 e HS2ST1. 

 

 

Paciente BWS-2 

No paciente BWS-2, detectamos uma microdeleção de aproximadamente 42 kb em 

1p31.1 (chr1:71,904,976-71,947,284; Figura II.19), que abrange um segmento intrônico do 

gene NEGR1 (neuronal growth regulator 1). Negr1 é uma proteína de adesão celular que 

controla a arborização dendrítica, como documentado in vitro e in vivo (Pischedda e col., 

2014). Camundongos knockout quanto ao gene Negr1 apresentam peso e tamanho do corpo 

reduzidos, podendo ter dificuldade para alimentar-se, e apresentam alterações do metabolismo 

e hipoatividade (MGI). Em humanos, NEGR1 foi extensamente associado com o índice de 

massa corporal e a obesidade em estudos de GWAS (Speakman, 2013; Wheeler e col., 2013). 

Wheeler e col. (2013) detectaram duas microdeleções (de cerca de 8 e 43 kb) upstream ao 

gene NEGR1 significativamente associadas com obesidade grave de início precoce. O HI de 

NEGR1 é 1,3% (DECIPHER), indicando que esse gene é altamente sensível à dosagem. No 

DGV estão descritos somente indivíduos portadores de duplicações, de tamanhos semelhantes 

ao da microdeleção presente em nosso paciente, ou maiores. Dois pacientes, com atraso 
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global no desenvolvimento e dismorfismos não especificados, foram relatados no ClinGen 

(nssv580308 e nssv1602709) com microdeleções de 239 e 269 kb, respectivamente, ambas 

abrangendo a maior parte do último intron, o último éxon, a região 3’ UTR e um segmento 

downstream ao gene NEGR1. Ambas as variantes foram consideradas de efeito patogênico 

incerto.  

O paciente BWS-2 nasceu com tamanho e peso normais. Examinado aos 11 meses de 

idade, seu peso estava acima do 95º percentil e a estatura no 25º percentil. Apresentava grave 

atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia e convulsões. A microdeleção, apesar 

de intrônica, não deve ser ignorada, visto que pode alterar motivo(s) de ligação a elementos 

reguladores de expressão ou a elementos responsáveis pelo splicing do gene. Diante da 

associação do gene NEGR1 com obesidade, a microdeleção poderia estar associada à 

macrossomia pós-natal do paciente. Os genitores do paciente BWS-2 não estavam disponíveis 

para investigar se a microdeleção foi herdada, o que dificulta a associação da variante com o 

quadro clínico. 

 

Figura II.19 - Microdeleção em 1p31.1 detectada no paciente BWS-2, por aCGH (180K UPD, OGT). 
A barra verde indica o segmento deletado de aproximadamente 42 kb, que abrange segmento intrônico 

do gene NEGR1. 
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Paciente BWS-4 

Na paciente BWS-4, identificou-se uma microdeleção em 15q13.2-q13.3, com cerca 

de 2,4 Mb (chr15: 30,448,351-32,861,594; Figura II.20), sobreposta à região da síndrome de 

microdeleção 15q13.3 (MIM #612001). A microdeleção foi herdada de seu pai clinicamente 

normal. O segmento deletado abrange 23 genes (Tabela II.2), todos com índice de 

haploinsuficiência maiores que 40% (DECIPHER). Essa região do cromossomo 15q contém 

um conjunto complexo de duplicações segmentares, o que facilita a formação de 

microdesequilíbrios cromossômicos pelo mecanismo de NAHR. Alguns desses desequilíbrios  

se mostraram recorrentes, como a microdeleção de 1,5 – 1,8 Mb entre os segmentos BP4 e 

BP5, mas podem estender-se por mais de 2 Mb (DECIPHER). 

Indivíduos portadores de microdeleção 15q13 têm risco aumentado para a 

manifestação de condições neuropsiquiátricas, incluindo deficiência intelectual, autismo, 

epilepsia e esquizofrenia, em associação com dificuldade de aprendizado leve/moderada, 

problemas de fala e dismorfismos leves. Outros distúrbios de comportamento são comuns, 

como déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de humor, ansiedade, fobias, agressividade 

e comportamento impulsivo (GeneReviews, NCBI). Em menor frequência, observa-se baixa 

estatura ou alta estatura, baixo peso ou sobrepeso/obesidade, defeitos cardíacos e hipotonia 

(OMIM, NCBI). A deleção BP4-BP5 é herdada em 75% dos casos e pode estar presente 

também em indivíduos clinicamente normais, indicando penetrância incompleta (Hoppman-

Chaney e col., 2013). Nove pacientes com alterações neurocognitivas variáveis e portadores 

de microdeleção abrangendo unicamente o gene CHRNA7 [cholinergic receptor, nicotinic, 

alpha 7 (neuronal)], um dos genes mapeados na região da deleção BP4-BP5, foram relatados. 

Esse achado forneceu evidência de que a deleção do gene CHRNA7 é responsável pelas 

características clínicas da síndrome (Hoppman-Chaney e col., 2013). 

Em revisão recente, Lowther e col. (2014) compilaram os casos de deleção em 

15q13.3 descritos na literatura. Um total de 246 pacientes em 157 famílias foram 

identificados, com microdeleções heterozigóticas abrangendo ou dentro dos limites da região 

BP4-BP5, a maioria correspondendo à deleção recorrente de aproximadamente 1,5-2 Mb 

(75%). Nenhuma deleção semelhante foi detectada em 23.838 indivíduos controle. As 

deleções em 15q13.3 foram herdadas, na grande maioria dos casos em que os genitores foram 

investigados (85,4%); a proporção de casos de origem materna foi significativamente maior 

do que a de casos de origem paterna (mat = 73,4% / pat = 26,6%); os autores sugerem que 

pode haver efeito negativo da deleção sobre a capacidade reprodutiva dos homens; outra 

possibilidade é que o efeito patogênico seja mais frequente quando a deleção é herdada via 
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Figura II.20 - Mapeamento da microdeleção em 15q13.2-q13.3 na paciente BWS-4, por aCGH (plataforma 180K, OGT). (A) A microdeleção, em verde, abrange 

aproximadamente 2,4 Mb. (B) Segmento deletado visualizado no Genome Browser do UCSC: coordenadas genômicas no hg19 e tracks de genes do RefSeq e 

OMIM. 

A 

B 
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materna. Ao todo, 198 casos tinham pelo menos um diagnóstico neuropsiquiátrico, o que 

corresponde a penetrância de 80%. Onze casos de microdeleções em 15q13.3 em homozigose 

foram relatados; esses pacientes apresentavam fenótipo neuropsiquiátrico mais acentuado do 

que os pacientes com deleção em hererozigose. 

A suspeita clínica inicial da paciente BWS-4 era de síndrome de Beckwith-

Wiedemann, por apresentar macrossomia (peso e comprimento acima do 95
o
 percentil) e 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Avaliada aos 5 anos de idade, falava bem e 

apresentava escolaridade adequada para a idade. Seu peso e estatura estavam acima do 97º 

percentil. Reexaminada aos 7 anos, apresentava estatura elevada (95
o
 percentil) e seu 

desenvolvimento neuropsicomotor estava adequado. Foram observados pequenos 

dismorfismos, incluindo clinodactilia de 5
os

 dedos, hiperextensibilidade articular, duas 

manchas hipocrônicas no tronco e uma mancha café-com-leite no dorso. Diante das 

manifestações clínicas variáveis associadas à microdeleção em 15q13.3, essa variante 

identificada na paciente BWS-4 aparece como candidata aos sinais clínicos que apresenta. A 

ausência de alterações neuropsiquiátricas na paciente e em seu pai pode ser explicada pela 

penetrância incompleta das manifestações neuropsiquiátricas entre os indivíduos com deleção 

em 15q13.3. 

 

Paciente MA-2 

No paciente MA-2, identificamos uma microduplicação em 12q24.31, abrangendo 

aproximadamente 47 kb (chr12:124,114,722-124,161,884; Figura II.21). O segmento 

duplicado engloba completamente o gene GTF2H3 (general transcription factor IIH, 

polypeptide 3, 34kDa) e, parcialmente, os genes EIF2B1 (eukaryotic translation initiation 

factor 2B, subunit 1 alpha, 26kDa) e TCTN2 (tectonic family member 2), que podem ter sido 

interrompidos. Mutações em homozigose no gene EIF2B1 causam uma das formas de 

leucoencefalopatia (MIM #603896). A proteína codificada pelo gene GTF2H3 participa dos 

processos de transcrição pela RNA polimerase II e de reparo da excisão de nucleotídeos e está 

associada com o complexo da quinase ativadora de CDK (NCBI Gene). Mutações, em 

homozigose, no gene TCTN2 foram descritas em uma família na qual segregava a síndrome 

de Meckel tipo 8 (MIM #613885). O camundongo knockout (Tctn2
tm1.1Reit

) apresenta fenótipo 

grave, com alterações generalizadas (MGI). 
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No DGV, estão documentados indivíduos portadores de microduplicações que 

abrangem os três genes, com frequência aproximada de 1,8% na população. Outros indivíduos 

apresentam microduplicações dos dois últimos genes ou CNV restritas ao gene TCTN2. No 

DECIPHER estão relatados pacientes com CNV maiores, que englobam muitos genes. Assim, 

seus sinais clínicos não podem ser diretamente comparados com os do paciente MA-2. Uma 

vez que não há informação sobre localização ou orientação do segmento duplicado nele, não é 

possível prever se há alteração do quadro de leitura e desregulação da expressão dos genes 

mapeados no segmento. Além disso, duplicações parciais de gene(s) em tandem podem 

desregular sua expressão por alterar a distância física entre a sequência codificadora do gene e 

elementos reguladores que o flanqueiam (Benito-Sanz e col., 2011). O paciente MA-2 

apresenta macrossomia e dificuldades escolares, mas nenhum sinal clínico das condições 

clínicas já relacionadas aos genes duplicados. Os genitores não estavam disponíveis para que 

se pudesse verificar se a microduplicação foi herdada. O conjunto de dados disponíveis não 

permitiu estabelecer relação definitiva da variante com o fenótipo do paciente. 

 

Figura II.21 - Microduplicação em 12q24.31 detectada no paciente MA-2, por aCGH (180K UPD, 
OGT). A barra vermelha indica o segmento duplicado de aproximadamente 47 kb, que abrange 

completamente o gene GTF2H3 e parcialmente os genes EIF2B1 e TCTN2. 
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II.4.1.4 VOUS de novo não validadas por qPCR 

 

Nos pacientes SRS-2, SRS-20 e RC-6, a análise por aCGH identificou CNV, 

classificadas como VOUS, mas que não foram validadas após análise de PCR quantitativo em 

tempo real. 

 

Paciente SRS-2 

No paciente SRS-2, foi detectada uma microduplicação de novo em Xp11.23, de 1,41 

kb (chrX:48,335,150-48,336,559; Figura II.22A). O segmento duplicado abrange parte da 

região 5’UTR e do primeiro éxon do gene FTSJ1 [FtsJ RNA methyltransferasehomolog 1 (E. 

coli)], que pode ter sido interrompido. Esse gene codifica um membro da superfamília de 

metiltransferases. A proteína localiza-se no nucléolo, liga-se a S-adenosilmetionina e pode 

atuar no processamento e na modificação de RNA ribossômico (NCBI Gene). Mutações de 

ponto nesse gene foram associadas a deficiência intelectual em homens (MIM #309549). Não 

há descrição de indivíduos normais ou afetados, com microdeleções semelhantes à do 

paciente SRS-2 (DGV, DECIPHER, ClinGen). O paciente tem quadro clínico de história de 

atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual leve, baixa estatura e face 

triangular. A microduplicação intragênica poderia explicar a deficiência intelectual. No 

entanto, a análise por qPCR, com iniciadores desenhados dentro do segmento duplicado, 

revelou número normal de cópias de DNA (Figura II.22B). Assim, a variante detectada no 

paciente SRS-2 por aCGH deve constituir sinal falso-positivo.  

 

Paciente SRS-20 

No paciente SRS-20, foi detectada uma microduplicação de novo de aproximadamente 

28 kb em 11p15.2 (chr11:16,154,775-16,182,497; Figura II.23A). O segmento duplicado está 

totalmente contido no intron 6 do gene SOX6 [SRY (sex determiningregion Y)-box 6]. Esse 

gene codifica um membro da subfamília D de fatores de transcrição relacionados com SRY 

(sex determiningregion Y), que são caracterizados por um domínio conservado de ligação a 

DNA. Essa proteína é um ativador transcricional necessário para o desenvolvimento normal 

do sistema nervoso central, condrogênese e manutenção de células do músculo cardíaco e 

esquelético (NCBI Gene; Lefebvre e col., 1998b; Smits e col., 2001). SOX6 participa do 

crescimento esquelético e de processos de diferenciação celular (Tagariello e col., 2006). 

Mutações desse gene, em homozigose, são letais em camundongos (MGI). O MGI lista ainda 

camundongos com mutações complexas e condicionais de Sox6, que apresentam, com maior 
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frequência, restrição de crescimento intrauterino e alterações esqueléticas, que podem estar 

associadas a defeitos cardíacos, craniofaciais e de membros.  

 

 

Figura II.22 - (A) Microduplicação em Xp11.23 detectada no paciente SRS-2, por aCGH (plataforma 

180K UPD, OGT). A barra vermelha indica o segmento supostamente duplicado de aproximadamente 
1,4 kb, que abrange parcialmente o gene FTSJ1. (B) Análise do número relativo de cópias de DNA por 

PCR quantitativo em tempo real de segmento contido no gene FTSJ1, identificado como duplicado por 

aCGH. O paciente apresentou número normal de cópias de DNA do segmento testado. O número de 
cópias de DNA foi normalizado utilizando segmento do gene de referência GAPDH. 

 

Tagariello e col. (2006) descreveram um menino com baixo peso ao nascer (<10
o
 

percentil), craniossinostose, fontanela ampla, hipotonia, atraso leve no desenvolvimento da 

fala e dismorfismos faciais, portador de translocação equilibrada 46,XY,t(9;11)(q33;p15)dn. 

O ponto de quebra do cromossomo 11 foi mapeado entre os éxons 5 e 6 do gene SOX6, 

interrompendo-o; essa quebra localiza-se a aproximadamente 13 kb da microduplicação 

detectada no paciente SRS-20. Devido ao seu papel importante no desenvolvimento da 

cartilagem e possível função de fator de diferenciação mesenquimal, os autores consideraram 

o gene SOX6 candidato para a craniossinostose. Também levantaram a possibilidade de o 

fenótipo ser resultado da quebra de sequências conservadas evolutivamente no cromossomo 9, 

que poderiam influenciar a atividade de genes in cis. 

A 

B 
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No ClinGen, está descrito um paciente (nssv580338) com deleção de 

aproximadamente 345 kb que abrange a maior parte do SOX6 e quadro clínico incluindo 

atraso global do desenvolvimento, anormalidade do sistema nervoso e dismorfismos não 

especificados. A variante foi considerada de efeito patogênico desconhecido. Não há relatos 

de indivíduos normais com CNV na região (DGV). É interessante que a região duplicada no 

paciente SRS-20 contém alguns segmentos de DNA altamente conservados, desde humanos 

até zebrafish (track de conservação, UCSC Genome Browser). O track do UCSC Vista 

Enhancers, que documenta sequências reguladoras de expressão gênica validadas em 

experimentos in vivo, mostra que há seis enhancers no gene SOX6: hs1301 (5'UTR, éxon 1 e 

intron 1); hs717 (intron 1); hs518, hs236 e hs883 (intron 3); hs1720 (intron 6). 

 

 

 

Figura II.23 - (A) Microduplicação em 11p15.2 detectada no paciente SRS-20, por aCGH (180K 

UPD, OGT). A barra vermelha indica o segmento supostamente duplicado de aproximadamente 28 kb, 

que abrange parcialmente o intron 6 do gene SOX6. (B) Análise do número relativo de cópias de DNA 
por qPCR de segmento contido no gene SOX6, identificado como duplicado por aCGH. O paciente 

apresentou número normal de cópias de DNA do segmento testado. O número de cópias de DNA foi 

normalizado, utilizando segmento do gene de referência RPP30. 

 

 

A 
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O paciente SRS-20 nasceu com peso e estatura abaixo do 3
o
 percentil e apresentava 

hipoglicemia. Ressonância magnética do crânio revelou sinais de agenesia do verme cerebelar 

e cranioestenose. Examinado aos 2 anos e 8 meses, apresentava proeminência da sutura 

metópica, desproporção craniofacial, manchas hipocrônicas lineares e arredondadas, não 

passando a linha média do tórax, três manchas café-com-leite no quadril e no dorso, e déficit 

de crescimento, com estatura e peso abaixo do 5º percentil. Ecocardiograma e raios-X do 

esqueleto não revelaram alterações. Apresentava atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. 

A microduplicação detectada não está presente em seus genitores. Dada à complexidade da 

regulação do gene SOX6 e sua possível associação com o crescimento, alterações esqueléticas 

e craniossinostose, consideramos que essa microduplicação, apesar de ser intrônica, poderia 

ter potencial patogênico. No entanto, a análise por qPCR, com iniciadores desenhados dentro 

do segmento duplicado, revelou número normal de cópias de DNA (Figura II.23B). Assim, a 

variante detectada no paciente SRS-20 por aCGH deve constituir sinal falso-positivo. 

 

Paciente RC-6 

Na paciente RC-6, foi detectada uma microduplicação de novo de aproximadamente 

de 164 kb, mapeada na região pseudoautossômica 1 (PAR1; chrX:352,801-517,460; Figura 

II.24A). Não há genes mapeados nesse segmento duplicado. O DGV lista indivíduos normais 

com microduplicações semelhantes (frequência populacional estimada >1%). Apesar de essa 

variante poder ser benigna, sua localização e o relato de pacientes no DECIPHER e no 

ClinGen, nos levaram a investigá-la mais detalhadamente.  

O segmento duplicado na paciente está mapeado a aproximadamente 67 kb upstream 

ao gene SHOX. Conforme descrito anteriormente neste Capítulo, SHOX tem papel crucial na 

regulação do ciclo celular e do crescimento fetal. Mutações nesse gene ou de seus enhancers 

localizados downstream, em heterozigose, foram associadas com cerca de 60% dos casos de 

LWD e 5-15% dos casos de ISS (Benito-Sanz e col., 2005; Huber e col., 2006; Chen e col., 

2009). Recentemente, três sequências altamente conservadas evolutivamente foram 

identificadas upstream ao gene SHOX. Estudos funcionais revelaram que esses segmentos 

tinham atividade regulatória in cis no desenvolvimento de membros, em embriões de galinha, 

evidenciando que funcionavam como enhancers, provavelmente de SHOX (Durand e col., 

2010). Um ano depois, ao investigarem 735 pacientes com LWD ou ISS, Benito-Sanz e col. 

identificaram 14 microduplicações totais ou parciais do gene SHOX, além de uma 

microduplicação na região upstream ao gene, em nove pacientes com LWD (7,3%) e seis 

outros com ISS (1%) (Benito-Sanz e col., 2011). Foi sugerido que a microduplicação 
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localizada cerca de 15 kb upstream a SHOX, com pelo menos 320 kb, detectada em uma das 

paciente com ISS, possa ter interrompido a interação entre enhancers e os promotores do 

gene. Em outro estudo recente do mesmo grupo, uma paciente e seu pai, ambos com ISS, 

foram relatados com microdeleção de 305 kb, em heterozigose, abrangendo dois dos três 

enhancers do segmento upstream a SHOX (Benito-Sanz e col., 2012a). Nenhuma deleção ou 

duplicação no segmento upstream a SHOX foi detectada em 340 indivíduos saudáveis com 

altura normal ou 104 indivíduos saudáveis, considerados altos (Benito-Sanz e col., 2011; 

Benito-Sanz e col., 2012a). 

A microduplicação detectada na paciente RC-6 abrange os três enhancers localizados 

upstream ao gene SHOX e é menor que aquela encontrada previamente em uma paciente com 

ISS (Benito-Sanz e col., 2011). Em busca no DECIPHER e ClinGen, identificamos 17 

pacientes portadores de microduplicação no mesmo segmento, com tamanho variando de 48 a 

300 kb. Pelo menos sete dessas variantes foram herdadas. O fenótipo dos pacientes é  variado, 

mas inclui alguns sinais clínicos recorrentes - deficiência intelectual, atraso global no 

desenvolvimento e distúrbios comportamentais. Um paciente apresentava baixa estatura, 

enquanto outro teve crescimento exacerbado. Há grande contradição na definição do efeito 

patogênico das 17 microduplicações: uma patogênica, quatro provavelmente patogênicas, 

quatro VOUS, seis provavelmente benignas e duas benignas.  

A paciente RC-6 apresenta peso e estatura abaixo do 3º percentil, de origem pré-natal; 

tem desenvolvimento neuropsicomotor normal. Como em paciente descrito anteriormente 

(Benito-Sanz e col., 2011), existia a possibilidade de que a microduplicação detectada nela 

tivesse interrompido a interação entre os enhancers e o promotor de SHOX, levando à redução 

de sua expressão e ao fenótipo alterado. Entretanto, a presença de microduplicações 

semelhantes, em indivíduos normais da população (DGV), e a incongruência na definição do 

efeito patogênico de microduplicações em pacientes (DECIPHER / ClinGen), dificultavam a 

associação genótipo-fenótipo. Finalmente, a análise por qPCR, com iniciadores desenhados 

dentro do segmento duplicado, revelou número normal de cópias de DNA, não validando o 

resultado do aCGH (Figura II.24B). Assim, a variante detectada na paciente RC-6 por aCGH 

deve constituir sinal falso-positivo. 
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Figura II.24 - (A) Microduplicação detectada na paciente RC-6, por aCGH (180K UPD, OGT). A 

barra vermelha indica o segmento supostamente duplicado, de aproximadamente 164 kb, em Xp22.33 

(PAR1). (B) Análise do número relativo de cópias de DNA, por qPCR, de segmento localizado cerca 
de 103 kb upstream a SHOX, identificado como duplicado por aCGH. A paciente apresentou número 

normal de cópias desse segmento. O número de cópias de DNA foi normalizado, utilizando segmento 

do gene de referência GAPDH. 
 

 

II.4.1.5 Variantes raras provavelmente benignas 

 

No paciente SRS-2, foi detectada uma microduplicação de novo em 11q23.3, com 

cerca de 42 kb (chr11:119,478,882-119,521,098; hg19), que abrange os três últimos éxons do 

gene PVRL1 [poliovirus receptor-related 1 (herpesvirusentrymediator C)]. Mutações nesse 

gene causam a síndrome de displasia ectodérmica/fenda lábio-palatina,  ou ainda fenda labial 

não sindrômica associada ou não a fenda palatina (MIM #225060), com herança autossômica 

recessiva (NCBI Gene). O banco de dados DGV lista um portador de microduplicação de 

tamanho semelhante e alguns portadores de microdeleções de tamanhos variados, abrangendo 

parcialmente o gene. Não há pacientes com microduplicação semelhante no DECIPHER ou 

no ClinGen. Considerando ainda que o paciente SRS-2 não tem fenda labial ou palatina e que 

o gene PVRL1 não está associado a distúrbios de crescimento, essa variante provavelmente 

não tem efeito clínico nele. Além da microduplicação em 11q23.3, o paciente SRS-2 possui 

A 

B 
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três microdeleções no cromossomo Y, todas herdadas do pai clinicamente normal:  uma 

microdeleção em Yq11.223, abrangendo cerca de 298 kb e dois genes; outra, em 

Yq11.223q11.23, com aproximadamente 488 kb e abrangendo cinco genes; uma terceira em 

q11.23, abrangendo 1,38 Mb e 20 genes (Tabela II.2). Em grande parte, as sequências 

deletadas contêm longas repetições e genes específicos para desenvolvimento e 

funcionamento dos testículos, que quando deletados podem causar azoospermia ou 

oligospermia acentuada (DECIPHER). Entretanto, esses genes no cromossomo Y apresentam 

índices de haploinsuficiência elevados (>70%; DECIPHER), sugerindo que não sejam 

sensíveis à dosagem. As três microdeleções herdadas não têm relação com o quadro clínico 

do paciente. Não temos informação sobre o pai do paciente apresentar ou não 

azoospermia/oligospermia. 

Na paciente SRS-4, foi identificada uma microdeleção em 3p22.3, abrangendo 

aproximadamente 76 kb (chr3:35,668,209-35,744,830). O segmento deletado se sobrepõe 

parcialmente ao gene ARPP21 (cAMP-regulated phosphoprotein, 21kDa), que codifica uma 

fosfoproteína regulada por cAMP, enriquecida no núcleo caudado e no córtex cerebelar 

(NCBI Gene). O HI do gene ARPP21 é 10,81% (DECIPHER), indicando que possa ser 

sensível à dosagem. Há relato de indivíduo da população portador de microdeleção de 157 kb, 

que abrange esse gene, e outros, com microdeleções ou microduplicações menores 

(frequência populacional estimada <1%), abrangendo parte do gene ARPP21 (DGV). No 

DECIPHER, dois pacientes portadores de microdeleções de 780 kb e 1,27 Mb, que incluem o 

gene ARPP21, estão documentados, não havendo, contudo informação sobre seus quadros 

clínicos. Camundongos knockout quanto ao Arpp21 podem apresentar resposta de canal 

anormal (MGI), ou distúrbios de comportamento (Davis e col., 2012). Assim, o conjunto de 

informações disponíveis permite concluir que a microdeleção detectada na paciente SRS-4 

não explica seu quadro clínico de restrição de crescimento, sendo provavelmente benigna. 

No paciente SRS-6, identificamos uma microduplicação na região pseudoautossômica 

1 (PAR1; Xp22.33 ou Yp11.32; chrX:1,731,626-1,748,472 ou chrY:1,681,626-1,698,472), 

abrangendo cerca de 17 kb. O gene ASMT (acetylserotonin O-methyltransferase), que 

pertence à superfamília das metiltransferases, está parcialmente duplicado. Seu produto 

catalisa a reação final na síntese de melatonina e é abundante na glândula pineal (NCBI 

Gene). Há conflito na literatura quanto a mutações no gene ASMT contribuírem ou não para a 

predisposição ao autismo (Toma e col., 2007; Wang e col., 2013). Duplicações parciais do 

gene ASMT foram observadas em 6-7% de um grupo de pacientes com transtornos do 

espectro autista, mas também em 2% do grupo controle. No DGV estão descritos indivíduos 
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com duplicações semelhantes àquela detectada em nosso paciente, com frequência estimada 

<1%. Dois pacientes com deficiência intelectual foram relatados no DECIPHER, possuindo 

microdeleções de aproximadamente 300 kb, que abrangem parcialmente o gene ASMT. Não 

encontramos animal modelo para a perda de função desse gene. Como o paciente SRS-6 

apresenta déficit de crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor normal, não 

apresentando distúrbios comportamentais, a possibilidade de o gene ASMT estar diretamente 

associado ao atraso de crescimento foi desprezada.   

Na paciente SRS-10, foram identificadas duas microdeleções e uma microduplicação. 

Numa das microdeleções, de aproximadamente 66 kb, em 7q31.1 (chr7:110,039,067-

110,105,322), está mapeado um gene de RNA longo não codificador cuja função é 

desconhecida. Não há relato de indivíduo portador de microdeleção semelhante nos bancos de 

dados, nem indícios de região evolutivamente conservada que possa sugerir a existência de 

elemento regulador da transcrição gênica. Portanto, concluímos que essa variante não deve ter 

efeito patogênico. A segunda microdeleção, em Xq22.3, tem cerca de 30 kb 

(chrX:106,004,934-106,035,327). O segmento deletado abrange cinco éxons do gene RNF128 

(ring finger protein 128, E3 ubiquitin protein ligase) e pode se estender até o gene TBC1D8B 

[TBC1 domain family, member 8B (with GRAM domain)]. O gene RNF128 codifica uma 

proteína transmembranar da via endocítica, que contém um motivo de anel zinc finger e 

possui atividade de ligase de ubiquitina, E3 (NCBI Gene). O HI do gene RNF128 é de 

28,73% (DECIPHER), sugerindo alguma possibilidade de haver efeito clínico devido a sua 

haploinsuficiência. No banco de dados do MGI, estão relatados camundongos knockout 

quanto ao gene Rnf128. O fenótipo desses animais inclui alteração na proliferação de células 

dos sistemas hematopoiético e imune, tolerância imune anormal e inflamação em alguns 

órgãos. Não há indivíduos normais portadores de deleções desse gene (DGV), que também  

não parece ter relação com distúrbios de crescimento. Sendo a paciente do sexo feminino, 

uma deleção no cromossomo X, mesmo patogênica, pode não manifestar-se. A análise do 

padrão de inativação revelou desvio total de inativação (100:0). Aproximadamente 2-3% das 

mulheres normais da população apresentam desvios de inativação do cromossomo X 

(>90:10), sendo desvios de 100:0 indicativos de alteração no cromossomo X, que levam à 

seleção contra células em que o cromossomo X alterado esteja ativo (Plenge e col., 2002; 

Amos-Landgraf e col., 2006). A microdeleção em Xq22.3 foi herdada de sua mãe 

clinicamente normal, que apresentou padrão de inativação do cromossomo X de 72:28, dentro 

da variabilidade  normal. Esse resultado indicou que a microdeleção em Xq22.3 identificada 

na paciente não deve estar associada com o desvio total de inativação do cromossomo X, que 
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apresenta. Assim, a variante provavelmente não tem efeito patogênico. Mutações no 

cromossomo X deverão ser investigadas. 

Ainda na paciente SRS-10, foi detectada uma microduplicação de 57 kb, em 4q22.1 

(chr4:91,589,258-91,646,232), que abrange parte de um intron e de um éxon do gene 

CCSER1 (coiled-coilserine-richprotein 1). A análise dos genitores mostrou que se trata de 

variante herdada de sua mãe clinicamente normal. A proteína codificada pelo gene CCSER1 

interage com EXOC1 e Ndel1, que participam da organização do citoesqueleto e do ciclo 

celular (Patel e col., 2013). CCSER1 localiza-se em um sítio consenso de deleções 

homogêneas em câncer humano e foi sugerido que a proteína CCSER1 é reguladora ou 

componente estrutural necessário para a mitose; assim, mutações nesse gene poderiam 

contribuir para a instabilidade cromossômica em câncer (Patel e col., 2013). Alguns 

indivíduos normais com CNV abrangendo total ou parcialmente o segmento duplicado em 

nossa paciente foram descritos (frequência populacional estimada <1%; DGV). No ClinGen, 

está descrito um paciente com microdeleção de aproximadamente 500 kb que abrange 

totalmente o gene CCSER1 e foi considerada benigna. Com base no conjunto de dados 

disponíveis sobre o gene CCSER1, a microduplicação identificada na paciente SRS-10 foi 

considerada como variante provavelmente benigna.  

No paciente SRS-11, foram detectadas duas microduplicações. A microduplicação 

localizada em 2p25.3 abrange cerca de 308 kb (chr2:3,897,137-4,204,693). No segmento 

duplicado está mapeado o gene responsável pela síntese do RNA longo não codificador 

LINC01304, que tem função desconhecida. No DGV estão descritos alguns indivíduos 

normais que possuem CNV correspondendo parcial ou totalmente a essa microduplicação 

(frequência populacional estimada <1%). Não há indícios de região evolutivamente 

conservada que possa sugerir a existência, nesse segmento, de elemento regulador da 

transcrição gênica. A segunda microduplicação abrange cerca de 170 kb em 12q24.31 

(chr12:124,504,021-124,673,650). O segmento duplicado inclui parte do transcrito ZNF664-

FAM101A , que se inicia no gene ZNF664 (zinc finger protein 664) e se expande até o gene 

FAM101A (family with sequence similarity 101, member A). Esse transcrito estendido produz 

uma proteína que compartilha identidade de sequência com a proteína FAM101A. No DGV 

está descrito indivíduo com duplicação semelhante e outros com deleções de segmentos 

menores na região (frequência populacional estimada <1%). As informações disponíveis 

sobre os genes duplicados no paciente SRS-11 não nos permitem estabelecer relação causal 

entre as variantes e seu fenótipo, sendo mais provável que sejam benignas. 
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Na paciente SRS-15, foi identificada  uma microduplicação em 20q11.21, abrangendo 

aproximadamente 87 kb (chr20: 29,833,379-29,920,051). Nesse segmento estão mapeados os 

genes DEFB115 (defensin, beta 115) e DEFB116 (defensin, beta 115). Ambos codificam 

membros da família das defensinas, peptídeos antimicrobiais ou citotóxicos (NCBI Gene). O 

DGV relata portadores de microduplicações semelhantes (frequência populacional estimada 

<1%). No DECIPHER há descrição de portador de microduplicação maior, abrangendo mais 

genes da família das defensinas, e considerada provavelmente benigna. É mais provável que a 

microduplicação detectada na paciente SRS-15 não seja patogênica, uma vez que a família 

gênica das defensinas está largamente distribuída no genoma humano e, portanto, o ganho ou 

perda de alguns membros dessa família não deve gerar fenótipo clínico. 

Na paciente SRS-19, foi detectada uma microdeleção, que abrange  aproximadamente 

311 kb, em 13q12.12 (chr13:24,891,903-25,202,589). Nesse segmento estão mapeados os 

genes LINC00566 (long intergenic non-protein coding RNA 566), PARP4 [poly (ADP-ribose) 

polymerase family, member4], TPTE2P6 (transmembrane phosphoinositide 3-phosphatase 

and tensin homolog 2 pseudogene 6) e C1QTNF9 (C1q and tumor 

necrosisfactorrelatedprotein 9). O HI desses genes (C1QTNF9= 83,32%; PARP4 = 85,71%; 

DECIPHER) indica ser pouco provável que sejam sensíveis a dosagem. No DGV estão 

relatados portadores de microdeleções semelhantes àquela detectada no paciente SRS-19, com 

frequência populacional estimada >1%. Vários outros indivíduos apresentam CNV restritas ao 

pseudogene TPTE2P6, que tem função desconhecida. O camundongo knockout quanto ao 

gene PARP4 (Parp4
tm1Leah

) não apresenta alterações fenotípicas (MGI). Não encontramos 

informações acerca dos genes LINC00566 e C1QTNF9 na literatura. A investigação dos 

genitores da paciente SRS-19 revelou que essa microdeleção foi herdada do pai clinicamente 

normal. Além disso, esse segmento cromossômico é rico em duplicações segmentares, que 

podem facilitar a formação de CNV pelo mecanismo de NAHR. Assim, foi concluído que a 

microdeleção detectada na paciente SRS-19 não deve ter  efeito patogênico.  

No paciente SRS-20, detectamos duas CNV provavelmente benignas. Uma 

microduplicação de aproximadamente 6 kb, em Xq28 (chrX:153,786,800-153,792,952), foi 

identificada também na paciente MA-1 (Tabela II.2). Essa variante abrange os éxons 4-10 do 

gene IKBKG (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma). 

Há indivíduos portadores de CNV de tamanho semelhante, com frequência populacional de 

aproximadamente 1% (DGV). Mutações no gene IKBKG resultam em incontinência 

pigmentar (IP; MIM #308300), displasia ectodérmica hipoidrótica e outros tipos de 

imunodeficiências (NCBI Gene). Entre mulheres com IP, 70-80% são portadoras de 
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microdeleções que eliminam os éxons 4-10 do gene (Aradhya e col., 2001). Mutações nesse 

gene são letais em homens. As microdeleções são decorrentes de eventos de NAHR, que 

ocorrem entre duas sequências idênticas, denominadas MER67B, uma delas localizada no 

intron 3 e a outra distal ao éxon 10, último éxon do gene IKBKG (Aradhya e col., 2001). 

Essas sequências repetidas também podem gerar microduplicações dos éxons 4-10, que 

aparecem com frequência de aproximadamente 1% na população, inclusive em homens, e 

portanto, não são patogênicas (Aradhya ecol., 2001; Fusco e col., 2009). Dessa forma, 

podemos considerar polimórfica a variante identificada nos pacientes SRS-20 e MA-1. 

A outra microduplicação identificada no paciente SRS-20, em Yq11.233, tem cerca de 

10,5 kb (chrY:25,313,796-25,324,271), e abrange cinco éxons do gene DAZ1 (deleted in 

azoospermia 1). Esse gene codifica uma proteína de ligação a RNA, importante para a 

espermatogênese. Quatro cópias de DAZ1 são encontradas no cromossomo Y, dentro de 

duplicações palindrômicas e cada uma dessas cópias do gene contém uma região de 10,8 kb, 

que pode estar amplificada (NCBI Gene). Já foram relatados indivíduos normais portadores 

de CNV que incluem o gene DAZ1, parcial ou completamente, com frequência populacional 

estimada >1% (DGV). Portanto, o mais provável é que a microduplicação detectada no 

paciente SRS-20 seja uma amplificação desse segmento variável e não tenha efeito 

patogênico. 

No paciente RC-1, foram detectadas três microduplicações: uma de cerca de 69 kb em 

3q26.1 (chr3:165,443,366-165,512,067), outra de 3,6 kb em 11p15.5 (chr11:196,695-

200,294), e uma terceira de cerca de 49 kb, em 20q13.33 (chr20:58,442,832-58,491,709). No 

segmento duplicado em 3q26.1 está mapeado o gene BCHE (butyrylcholinesterase). Alelos 

mutantes do gene BCHE são responsáveis pela sensibilidade a suxametônio, fármaco utilizado 

como relaxante do músculo esquelético (NCBI Gene). Alguns indivíduos normais portadores 

de CNV que abrange o gene BCHE foram descritos (DGV). No segmento duplicado em 

11p15.5, está mapeado o gene ODF3 (outer dense fiber of sperm tails 3). ODF3 é um 

componente das fibras do flagelo de espermatozoides (NCBI Gene). Alguns indivíduos com 

microduplicações e um com microdeleção de segmentos maiores, incluindo mais de um gene, 

entre eles ODF3, foram relatados (DGV; frequência populacional estimada >1%). No 

segmento duplicado em 20q13.33, está mapeado o gene SYCP2 (synaptonemal complex 

protein 2), que codifica um componente do complexo sinaptonêmico. Camundongos 

homozigóticos quanto a  mutação no gene Sycp2 apresentam anormalidades na gametogênese 

e são estéreis (MGI). No DGV estão relatados vários indivíduos da população portadores de 
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deleções, que abrangem parcialmente o gene SYCP2. Diante das informações existentes, as 

três variantes detectadas no paciente RC-1, devem ser provavelmente benignas.  

Nos pacientes RC-3 e RC-5, foram identificadas microdeleções semelhantes, com 

tamanho de 38 e 41 kb, respectivamente, em 1q21.1 (chr1:144,159,597-144,197,505 e 

chr1:144,156,460-144,197,505). As variantes abrangem parcialmente o gene NBPF20 

(neuroblastoma breakpoint family, member 20), membro da família gênica NBPF 

(neuroblastoma breakpoint family). Essa família consiste de 22 genes e pseudogenes que se 

originaram por duplicação e estão localizados em duplicações segmentares do cromossomo 1 

(NCBI Gene); são caracterizados por apresentarem múltiplas cópias em tandem de domínios 

protéicos DUF1220. Variações no número de cópias em 1q21.1, com pelo menos 1,35 Mb, 

em que a maioria dos domínios DUF1220 estão localizados, já foram associadas a  

microcefalia, macrocefalia, autismo, esquizofrenia, deficiência intelectual, doença cardíaca 

congênita, anomalias congênitas do trato urinário e renal e desenvolvimento de neuroblastoma 

(Dumas e col., 2012; DECIPHER). Essas CNV também já foram identificadas em indivíduos 

normais e em genitores de indivíduos afetados. No DGV encontramos pelo menos 20 

indivíduos normais portadores de duplicações que incluem total ou parcialmente o gene 

NBPF20, com frequência populacional estimada >1%. Ainda, o HI do gene NBPF20 (85,8%; 

DECIPHER) sugere sua haploinsuficiência não tenha impacto clínico. Como os pacientes RC-

3 e RC-5 apresentam microdeleções pequenas, quando comparadas àquelas discutidas acima, 

consideramos pouco provável que essas variantes tenham relação com seus quadros clínicos.  

Ainda no paciente RC-3, foram detectadas seis microduplicações no cromossomo Y, 

com tamanhos variando entre 70 e 827 kb (Tabela II.2), todas herdadas do pai clinicamente 

normal. As variantes abrangem genes e pseudogenes, e a maioria transcreve RNA longos não 

codificadores, específicos de testículos. Com exceção dos genes da família DAZ, que foram 

associados a azoospermia quando deletados, nenhum outro gene mapeado nos segmentos 

duplicados está descrito no banco de dados do OMIM. Essas regiões do cromossomo Y são 

ricas em duplicações segmentares, o que facilita a formação de CNV pelo mecanismo de 

NAHR (Liu e col., 2012). O DGV lista diversos indivíduos normais da população com CNV 

sobrepostas às variantes detectadas no paciente RC-3, muitas com frequência populacional 

estimada >1%. No DECIPHER e no ClinGen, foram encontrados somente pacientes com 

alterações maiores ou também em outros cromossomos, além do Y. As microduplicações 

detectadas no paciente RC-3 foram consideradas benignas, uma vez que foram herdadas de 

seu pai clinicamente normal, estão presentes em indivíduos normais da população e seus 

conteúdos gênicos não estão relacionados com crescimento.  
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Na paciente RC-6, foi detectada uma microduplicação de cerca de 71 kb, em 12q24.33 

(chr12:131,631,114-131,702,466). O segmento duplicado abrange o gene que transcreve o 

RNA longo não codificador LINC01257 (long intergenic non-protein coding RNA 1257), com 

função desconhecida. No DGV estão descritos alguns indivíduos com microduplicações ou 

microdeleções, que englobam parcialmente o gene LINC01257. Ainda, há relato de 42 

portadores de microdesequilíbrios recorrentes, com tamanho de 378 kb, abrangendo o gene 

LINC01257 e outros vizinhos a ele (frequência populacional estimada >1%). Não há relato de 

pacientes portadores de CNV semelhante no DECIPHER ou no ClinGen. Essas informações 

permitem concluir que a microduplicação detectada na paciente RC-6 não tem efeito 

patogênico. 

Em 10 pacientes (SRS-3, 6, 8, 17, 19, 20 e 24; RC-1; BWS-3 e 7), identificamos 

microdesequilíbrios cromossômicos, com tamanho variando entre 38 e 89 kb, em segmentos 

que não continham genes (Tabela II.2). Há relato de indivíduos normais portadores de CNV 

que se sobrepõem às variantes detectadas nos pacientes (frequência populacional estimada 

<1%; DGV). Investigamos se havia genes clinicamente relevantes em regiões flanqueadoras 

de até 1 Mb. O gene APP (amyloid beta (A4) precursor protein) está mapeado a 12,3 kb da 

microdeleção detectada na paciente BWS-3 e o gene AR (androgen receptor) está mapeado a 

42 kb da microdeleção identificada no paciente SRS-6. No entanto, nos 10 pacientes, não 

foram encontrados, segmentos evolutivamente conservados que pudessem sugerir a existência 

de elementos reguladores da transcrição gênica incluídos nas CNV (revisão em Kleinjan e van 

Heyningen, 2005). Assim, as variantes detectadas nesses 10 pacientes foram consideradas 

como provavelmente benignas. 

  

 II.4.2 Análise de perda de heterozigose e dissomia uniparental por aCGH 

 

Consideramos regiões de perda de heterozigose somente aquelas com tamanho 

superior a 20 Mb e score maior que 150 (valor padrão do programa). Ao todo, 27 pacientes 

foram investigados, utilizando lâminas UPD 180K, que contêm sondas de SNP (Tabela II.2). 

Em quatro deles, as sondas de SNP não funcionaram (SRS-5, SRS-12, SRS-18 e MA-2). Nos 

outros 23 pacientes, essa análise não revelou região com score que indicasse perda de 

heterozigose ou UPD. 

 

 

 



106 
 

 
 

II.4.3 Translocação equilibrada t(5;6)(q35.2;p22.3)dn 

 

Na paciente SRS-22, anteriormente a este estudo, foi detectada uma translocação 

citogeneticamente equilibrada - t(5;6)(q35.2;p22.3). Embora apresente alguns sinais atípicos, 

a hipótese clínica de SRS foi postulada, com base no quadro de restrição de crescimento de 

origem pré-natal e características dismórficas, incluindo face triangular, frontal amplo, esclera 

azulada, retromicrognatia, cantos da boca voltados para baixo, clinodactilia de 5
os 

dedos, além 

de sudorese excessiva. O ponto de quebra no cromossomo 6 interrompeu o gene CDKAL1 

(cyclin-dependentkinase 5 regulatorysubunitassociatedprotein 1-like 1). Não foram 

detectadas CNV potencialmente patogênicas, utilizando a plataforma 180K (Tabela II.2). A 

translocação citogeneticamente equilibrada de novo teve seus pontos de quebra inicialmente 

mapeados por FISH, durante o desenvolvimento do projeto de doutorado de Simone A. dos 

Santos Fonseca. No cromossomo 5, o ponto de quebra foi mapeado em segmento de 

aproximadamente 93 kb desprovido de genes (chr5:173,684,023-173,777,440; Figura II.25A). 

No cromossomo 6, o ponto de quebra foi mapeado em segmento de aproximadamente 152 kb, 

dentro do gene CDKAL1 (chr6:20,820,370-20,972,522; Figura II.25B).  

 O sequenciamento de nova geração de biblioteca mate-pair (MPS) foi realizada para 

refinar os pontos de quebra, pela doutoranda Ana Carolina dos Santos Fonseca. Os pontos de 

quebra da translocação foram apoiados por 19 paired-reads, delimitando segmentos de 985 

pb em 5q35.2 (chr5:173,724,696-173,725,680; Figura II.25C) e 705 pb em 6p22.3 

(chr6:20,880,898-20,881,602; Figura II.25D). O sequenciamento de Sanger identificou as 

posições genômicas exatas dos pontos de quebra: chr5:173,725,167 e chr6:20,881,281-

20,881,287 (Figura II.25E). Onze pares de bases (CTTGTACTGTA) de origem desconhecida 

foram inseridos na junção do ponto de quebra no der(6); cinco pares de bases foram deletadas 

no cromossomo 6 (CTTTT). A ausência de homologia e as modificações observadas na 

junção do ponto de quebra sugerem a junção de extremidades não homólogas (NHEJ, non-

homologous end-joining), como mecanismo de formação (Chiang e col., 2012). A junção do 

ponto de quebra do der(5) foi blunt-ended, isto é, sem modificações na sequência de bases. O 

ponto de quebra do cromossomo 5 foi mapeado em um elemento LINE (L1PA6), que poderia 

ter facilitado a quebra. 
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Figura II.25 - Caracterização citogenética e molecular dos pontos de quebra da t(5,6), detectada na 
paciente SRS-22. (A) e (B) Análise por FISH: Os cromossomos, as regiões dos pontos de quebra e 

suas coordenadas genômicas (hg19), genes RefSeq, clones de BAC e PAC como visualizados no  

UCSC Genome browser. Os clones em azul produziram sinal de hibridação no cromossomo der(5); 

em verde, sinal no cromossomo der(6); em vermelho,  sinal nos cromossomos der(5) e der(6). (A) 
Cromossomo 5:  o segmento de aproximadamente 93 Kb do clone RP11-1077F19, que não se 

sobrepõe aos clones RP11-125L2 e RP11-159L24, contém o ponto de quebra da translocação. O gene 

MSX2, mapeado a cerca de 370 Kb distal ao ponto de quebra, foi translocado para o der(6). (B) 
Cromossomo 6: o segmento de aproximadamente 152 Kb do clone RP11-80K4, que não se sobrepõe 

ao clone RP1-201D7, contém o ponto de quebra da translocação, que interrompe o gene CDKAL1. O 

gene SOX4 está mapeado cerca de 620 Kb proximal ao ponto de quebra. O gene de E2F3, localizado a 

aproximadamente 320 Kb distal ao ponto de quebra, foi translocado para o der(5). (C) e (D) Análise 
do sequenciamento de nova geração (MPS): paired-reads alinhados ao cromossomo der(5) (azul) ou 

ao cromossomo der(6) (verde), como visualizado no UCSC Genome browser. (C) Ponto de quebra do 

cromossomo 5 mapeado em segmento de 985 pb, em 5q35.2 (barra preta), que não contém genes. (D) 
Ponto de quebra do cromossomo 6 mapeado em segmento de 705 pb, em 6p22.3 (barra preta), 

truncando CDKAL1. (E) Sequenciamento de Sanger: as posições genômicas exatas dos pontos de 

quebra foram localizadas em chr5:173,725,167 e chr6:20,881,281-20,881,287 (hg19). Onze pares de 
base de origem desconhecida foram inseridas no ponto de quebra do der(6) (área sombreada); cinco 

bases foram deletadas no ponto de quebra do cromossomo 6 (CTTTT). 

 

 

O gene CDKAL1 codifica uma enzima altamente conservada, que contém domínios da família 

metiltiotranferase (MTTase); é modificadora do resíduo 579 do tRNA de lisina, estabilizando 

a interação códon-anticódon. SNP no intron 5 de CDKAL1 foram  associados a risco elevado 

de desenvolvimento de diabetes tipo 2 (T2D), em diferentes grupos étnicos (Saxena e col., 

2007; Scott e col., 2007; Steinthorsdottir e col., 2007; Li e col., 2013; Peng e col., 2013). Os 

SNP intrônicos de CDKAL1 foram associados a redução na secreção de insulina, mas com 

sensibilidade periférica à insulina normal, em indivíduos diabéticos e não diabéticos (Saxena 

e col., 2007; Steinthorsdottir e col., 2007; Groenewoud e col., 2008; Stancáková e col., 2008). 

Camundongos knockout para Cdkal1 e knockouts específicos em células-β pancreáticas 

apresentaram geração de ATP mitocondrial prejudicada, redução da secreção de insulina e 

intolerância à glicose (Ohara e col., 2010; Wei e col., 2011). 

 Mais recentemente, foi demonstrado haver correlação entre os SNP associados a T2D 

e a expressão do gene CDKAL1 (Zhou e col., 2014). Nesse estudo, Zhou e col. mostraram que 

os SNP estavam associadas com expressão reduzida de um transcrito alternativo não 

codificador, CDKAL1-V1, possivelmente por alteração do splicing. A redução dos níveis de 

CDKAL1-V1 levou à diminuição dos níveis de CDKAL1, por aumentar a supressão de 

CDKAL1 por miRNAs. Os autores também mostraram que os níveis de CDKAL1-V1 

estavam associados com a secreção de insulina em humanos.  

 Como esperado, os níveis de cDNA do gene CDKAL1, interrompido pela translocação, 

estão reduzidos à metade na paciente SRS-22, na comparação com o controle (Figura II.26A). 
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Admitimos, assim, a possibilidade de que a interrupção de CDKAL1 esteja associada com seu 

fenótipo. Animais knockout e estudos de mutações raras em humanos demonstraram a 

importância de IGF1, IGF2, insulina e seus respectivos receptores na regulação do 

crescimento fetal e tamanho ao nascimento (revisão em Dunger e col., 2006). Na maioria dos 

casos de SRS, o gene sujeito a imprinting IGF2 está regulado negativamente devido à 

hipometilação da ICR1 em 11p15. Curiosamente, o gene sujeito a imprinting INS (insulin), 

extensivamente associado a vários tipos de diabetes (MIM #125852, 606176, 616214 e 

613370), localiza-se apenas 17 kb downstream a IGF2. A identificação de dois transcritos 

sujeitos a imprinting, INS-IGF2, que compartilham éxons de ambos os genes, levantou a 

possibilidade de interação entre INS e IGF2, com implicações no metabolismo e doenças 

(Monk e col., 2006). Como IGF2, a insulina é fator chave no crescimento fetal. 

Consideramos, assim, a possibilidade de que a interrupção de CDKAL1 poderia explicar a 

deficiência de crescimento da paciente SRS-22 pela desregulação da secreção de insulina e 

captação de glicose durante o desenvolvimento fetal. É importante ressaltar que SNP em 

CDKAL1 já foram associados com baixo peso ao nascimento (Freathy e col., 2009; Zhao e 

col., 2009; Andersson e col., 2010; Horikoshi e col, 2013). 

 

 

Figura II.26 - Análise da expressão dos genes CDKAL1, SOX4 e E2F3, por RT-qPCR, no sangue 
periférico da paciente SRS-22. (A) Níveis reduzidos de cDNA de CDKAL1 na paciente em relação ao 

controle. (B) e (C) Expressão não alterada de SOX4 e E2F3, respectivamente, na paciente, em relação 

aos controles. Os níveis de cDNA foram normalizados em relação à expressão do gene housekeeping 
POLR2A. Quando significativo, o p-valor está indicado (teste estatístico t de Student - unpaired 

Student's t-test). 

 

 

Alternativamente, a translocação pode ter impactado a regulação de genes que atuam 

no desenvolvimento, localizados próximos aos pontos de quebra da translocação - SOX4 

[SRY (sex determining region Y)-box 4], E2F3 (E2F transcription factor 3) e MSX2 (msh 
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homeobox 2). Elementos conservados não codificadores de DNA podem atuar como 

sequências reguladoras que atuam in cis, tais como enhancers, silenciadores ou isoladores; 

geralmente, têm papel crucial na regulação da expressão de genes de desenvolvimento 

(Woolfe e col., 2005). Mutações que perturbam essas interações reguladoras de longo alcance 

in cis têm sido associadas a várias doenças humanas (revisão em Bhatia e Kleinjan, 2014).  

 SOX4 é membro da família de fatores de transcrição SOX, que tem um papel crítico 

durante a embriogênese; SOX4 regula vários processos de diferenciação e desenvolvimento, 

incluindo o pâncreas endócrino e o desenvolvimento neuronal (revisão em Vervoort e col., 

2013). SOX4 tem funções pleiotrópicas, que provavelmente são mediadas por elementos 

reguladores distintos e genes-alvo downstream nas vias de sinalização envolvidos em vários 

processos no desenvolvimento. Camundongos com deficiência de Sox4 apresentam alterações 

no desenvolvimento, tais como insuficiência circulatória causada por malformação cardíaca, 

desenvolvimento anormal de linfócitos T e B e defeitos na formação das ilhas pancreáticas, 

que resultam na redução da secreção de insulina e da tolerância à glicose, e servem como 

modelos para risco aumentado de T2D e obesidade em humanos (Goldsworthy e col., 2008; 

Vervoort e col., 2013). Em humanos, a desregulação da expressão de SOX4 foi relacionada 

com grande variedade de tumores, agindo como proto-oncogene ou gene supressor tumoral, 

dependendo do tipo de tumor. 

 SOX4 é um dos genes mais próximos de CDKAL1, mapeado cerca de 712 kb proximal 

ao ponto de quebra da translocação. CDKAL1 localiza-se no bloco de regulação genômica de 

SOX4 e em sintenia conservada com ele, entre os genomas de vertebrados (Ragvin e col., 

2010). Os SNP no intron 5 de CDKAL1, associados ao risco de desenvolver T2D, e o bloco de 

desequilíbrio de ligação correspondente contêm CNE altamente conservados, desde rã até 

humanos. Ragvin e col. (2010) demonstraram que um CNE no intron 4 de Cdkal1, localizado 

cerca de 218 kb distal ao ponto de quebra da t(5;6)(q35.2;p22.3), apresentava atividade de 

enhancer em zebrafish transgênicos, ativando a expressão gênica no cérebro posterior e em 

tecido de origem endodérmica adjacente ao pâncreas. Foi sugerido que esse CNE poderia 

regular a expressão de Sox4. Outro enhancer, localizado aproximadamente 11 kb distal ao 

ponto de quebra da translocação, foi identificado no intron 9 de CDKAL1 (elemento hs1340, 

VISTA Enhancers track, UCSC Genome browser) (Figura II.25B). Ele ativou a expressão de 

gene repórter no cérebro e no tubo neural de camundongos transgênicos. Ambos os enhancers 

localizados em regiões intrônicas de CDKAL1, foram separados de SOX4, seu alvo potencial, 

pela translocação t(5;6)(q35.2;p22.3). É interessante que informações fornecidas pelo banco 

de dados do projeto Hi-C (http://chromosome.sdsc.edu/mouse/hi-c) mostraram um domínio 
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topologicamente associado (TAD, Topologically Associated Domain; Dixon e col., 2012) 

abrangendo CDKAL1 e SOX4, em células-tronco embrionárias humanas. Essa observação 

forneceu evidência adicional da existência de um bloco de regulação genômica conservado 

nesse segmento e da possibilidade de regulação da transcrição de SOX4 por enhancers 

localizados no gene CDKAL1. Diante da importância de SOX4 no desenvolvimento 

embrionário, esse gene parece ser bom candidato para explicar o fenótipo da paciente SRS-22. 

Embora a expressão de SOX4 em seu sangue periférico não esteja alterada (Figura II.26B), 

não podemos excluir a possibilidade de esse gene estar regulado negativamente somente 

durante o período do desenvolvimento embrionário, devido a seu isolamento de enhancers 

putativos, localizados na região intrônica de CDKAL1.  

 O gene E2F3, mapeado cerca de 387 kb distal ao ponto de quebra em 6p22.3 e 

translocado para o cromossomo 5, poderia ter impactado o fenótipo da paciente por efeito de 

posição. E2F3 é membro da família E2F de fatores de transcrição que regulam a expressão de 

genes controladores de processos biológicos, incluindo proliferação celular, apoptose e 

diferenciação. Codifica duas proteínas, E2F3a e E2F3b, que diferem no padrão de expressão e 

na função; E2F3a é ativador da transcrição expresso, principalmente, durante a fase S, 

enquanto E2F3b atua como repressor da transcrição e é constantemente expresso durante o 

ciclo celular (Attwool e col., 2004). E2F3 é essencial para a viabilidade embrionária nos 

camundongos puros 129/Sv; animais knockout sobreviventes, no background C57BL/6, 

apresentaram restrição de crescimento e morreram prematuramente com defeitos cardíacos 

(Cloud e col., 2002). E2F3 foi também associado ao desenvolvimento de vários tipos de 

tumores. Dada a sua importância na regulação do ciclo celular e no crescimento, E2F3 

aparece como candidato para o fenótipo da paciente SRS-22, embora sua expressão no sangue 

tenha sido normal (Figura II.26C). Novamente, não podemos descartar a possibilidade de 

E2F3 ter sua expressão alterada somente durante o desenvolvimento embrionário. 

 Uma publicação recente indicou que a perda de MBOAT1 (membrane bound O-

acyltransferase domain containing 1), E2F3, CDKAL1 e SOX4, em heterozigose, pode não 

estar associado a restrição de crescimento e defeitos esqueléticos (Flotmann e col., 2015). 

Nesse trabalho, foram descritos três pacientes com displasia mesomélica tipo Savarirayan, 

portadores de microdeleções sobrepostas em 6p22.3, abrangendo os quatro genes. Entretanto, 

num quarto paciente, com deficiência intelectual e ausência de malformações esqueléticas, 

uma microdeleção ligeiramente maior englobando também o gene ID4 (inhibitor of DNA 

binding 4, dominant negative helix-loop-helix protein) foi detectada. Uma possibilidade 

levantada pelos autores é  que as diferenças fenotípicas entre os pacientes possam refletir 
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penetrância incompleta/expressividade variável dos genes deletados. Alternativamente, as 

microdeleções removeriam barreiras regulatórias que separam domínios TAD na região, 

aproximando potenciais enhancers de membros ao gene ID4, cuja função molecular está 

associada à diferenciação osteoblástica; assim, a desregulação da expressão de ID4 durante o 

desenvolvimento de membros poderia causar a displasia mesomélica. 

 Mesmo admitindo a possibilidade de envolvimento dos genes E2F3, CDKAL1 e 

SOX4, além de ID4, no quadro clínico da paciente SRS-22, levantamos a hipótese de que o 

ponto de quebra no cromossomo 5 poderia ter papel na manifestação de seu fenótipo. O gene 

MSX2,  membro da família de genes homeobox, localizado cerca de 426 kb distal ao ponto de 

quebra em 5q35.2 e translocado para o cromossomo 6, é o principal candidato. A dosagem de 

MSX2 é crítica para a morfogênese craniofacial e tem papel no desenvolvimento de membros 

(Shiihara e col., 2004). Camundongos knockout apresentam restrição de crescimento 

intrauterino, defeitos esqueléticos, alterações craniofaciais, desenvolvimento anormal do 

cerebelo e alopecia. Em humanos, mutações de ponto ou deleções em heterozigose, levando à 

perda de função de MSX2, estão associadas com forame parietal 1 (MIM #168500) e forame 

parietal com displasia cleidocraniana (MIM #168550); já as mutações de ponto ou 

duplicações em heterozigose, resultando em ganho de função de MSX2, causam 

craniossinostose tipo 2 (MIM #604757). Recentemente, MSX2 foi associado também a 

displasia cleidocraniana (CCD; MIM #119600), doença autossômica dominante caracterizada 

por hipoplasia ou ausência de clavículas, macrocefalia, fontanelas amplas com fechamento 

tardio, frontal amplo, anomalias dentárias e de mãos e baixa estatura; a descrição de 

microduplicações upstream a MSX2, com segmento sobreposto de 219 kb, em dois pacientes 

com CCD, indicou que a atividade de MSX2 é possivelmente regulada por enhancers que 

atuam in cis (Ott e col., 2012).  

 Além dos sinais típicos de SRS, a paciente SRS-22 apresentou fontanelas e suturas 

amplas ao nascimento, que demoraram a fechar. Seu perímetro cefálico se manteve acima do 

90º percentil em todas as avaliações clínicas. Em sua última avaliação clínica aos 16 anos de 

idade, notou-se que seus dedos das mãos eram curtos (3º percentil). A presença desses sinais, 

aliada a baixa estatura e frontal amplo, mas ausência de alterações das clavículas e de 

anomalias dentárias, indicariam manifestação branda de CCD, possivelmente decorrente de 

alteração na regulação do gene MSX2. O ponto de quebra da translocação em 5q35.2 está 

localizado num extenso segmento desprovido de genes upstream à MSX2, e pode ter alterado 

sua regulação pela interrupção ou separação de possíveis enhancers proximais ao ponto de 

quebra. Alternativamente, possíveis elementos reguladores localizados na porção de CDKAL1 
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que permaneceu no cromossomo 6 podem ter impactado a regulação de MSX2 durante o 

desenvolvimento. Como nos casos descritos por Ott e col. (2012), os efeitos observados no 

fenótipo da paciente SRS-22 podem ser mais complexos do que somente aumento ou redução 

nos níveis de MSX2, mas incluir a desregulação do perfil de expressão espaço-temporal do 

gene MSX2. A análise de expressão de MSX2 por RT-qPCR não pôde ser realizada devido à 

baixa ou ausência de expressão desse gene em sangue periférico. 

 De nosso conhecimento, este é o primeiro relato de mutação que trunca CDKAL1, 

associada a distúrbio fenotípico em humanos. Além do possível efeito patogênico da 

haploinsuficiência de CDKAL1, a translocação na paciente SRS-22 pode ter impactado a 

regulação de genes de desenvolvimento localizados próximos aos pontos de quebra, como 

SOX4, E2F3, ID4 e MSX2, por efeito de posição. Além de sinais típicos da SRS, a paciente 

apresentou características clínicas indicativas de CCD, sugerindo o efeito da desregulação de 

MSX2 na modificação do fenótipo. Assim, nossa hipótese é de que a translocação t(5;6) tenha 

modificado a interação entre genes de desenvolvimento e seus possíveis elementos 

reguladores, em ambos os cromossomos, culminando na desregulação de expressão espaço-

temporal desses genes, e resultando num fenótipo atípico, com características sobrepostas de 

mais de uma síndrome genética. 

    

II.5 CONCLUSÕES 

 

Embora estudos familiais tenham demonstrado os efeitos de mutações em genes 

específicos na regulação do crescimento, a causa genética permanece desconhecida em 

parcela considerável dos casos de distúrbios de crescimento. Enquanto certos trabalhos visam 

à identificação de variantes genéticas comuns para explicar pequenas diferenças na variação 

da altura na população geral, outros, como o presente, buscam identificar variantes genômicas 

raras com efeito patogênico maior sobre o crescimento. 

A investigação de alterações cromossômicas submicroscópicas foi realizada em 40 

pacientes, utilizando aCGH. Foram detectadas 58 variantes raras em 30 dos 40 pacientes 

(75%): 40 provavelmente benignas (18 pacientes; 45%), 12 VOUS (11 pacientes; 27,5%), 

duas provavelmente patogênicas (um paciente; 2,5%) e quatro patogênicas (três pacientes; 

7,5%).  

Esses números mostram a importância da realização de aCGH em pacientes com 

distúrbios de crescimento e outras alterações congênitas. Em três pacientes (7,5%) detectamos 

microdesequilíbrios com efeitos patogênicos claros, sobrepostos a região de síndromes 
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conhecidas. Em outro (2,5%), a análise dos microdesequilíbrios mostrou que eles 

provavelmente são causadores do quadro clínico. Portanto, a utilização do aCGH permitiu o 

diagnóstico de 10% dos pacientes estudados. Esses achados foram relatados às famílias, que 

receberam aconselhamento genético. Em outros 11 pacientes, representando 27,5% do total, 

identificamos variantes com significado clínico desconhecido, que podem ser patogênicas.  

O tamanho dos microdesequilíbrios patogênicos variou de 604 kb até cerca de 3,8 Mb, 

com média aproximada de 2,8 Mb. Já o tamanho dos microdesequilíbrios do tipo VOUS 

variou de 9,8 kb até cerca de 2,4 Mb, com média aproximada de 347 kb. Ainda que o tamanho 

amostral seja pequeno para atingir-se significância estatística, esses números confirmam que, 

quanto maior a alteração cromossômica, maior a possibilidade de ser causal. Todas as VOUS, 

cuja presença nos genitores foi testada, revelaram-se herdadas. Ainda que não seja regra, 

esses dados são indicativos de que alterações cromossômicas raras de até aproximadamente 

350 kb têm maior possibilidade de serem herdadas. 

Três microdesequilíbrios, com cerca de 1,4 kb, 27,7 kb e 165 kb, detectados 

respectivamente nos pacientes SRS-2, SRS-20 e RC-6, não foram validados por qPCR, apesar 

de a natureza dessas variantes ter até levado à suposição de associação causal com o quadro 

clínico dos portadores. Esses resultados mostraram a importância da validação de alterações 

cromossômicas não herdadas, principalmente aquelas com extensão menor do que 350 kb, 

que podem constituir falso-positivos. Ainda assim, nenhum microdesequilíbrio deve ser 

ignorado, mesmo os mapeados em regiões não gênicas, que podem conter reguladores de 

transcrição gênica. Foi o caso do paciente SRS-13, portador de microdesequilíbrio em região 

reguladora do gene SHOX, provavelmente associado a seu quadro clínico.  

A diversidade de microdesequilíbrios cromossômicos identificados pode ser atribuída 

à heterogeneidade clínica da casuística. Muitos dos pacientes com suspeita clínica de 

síndromes específicas, como SRS e BWS, apresentavam sinais clínicos atípicos, explicando a 

ausência de mutações genéticas ou epigenéticas características dessas síndromes. A 

identificação de CNV patogênicas associadas a síndromes conhecidas refletiram a 

inespecificidade de algumas características clínicas de SRS/BWS, que se sobrepõem às de 

outras síndromes. Um exemplo foi o paciente SRS-16, cujo quadro clínico era compatível 

com SRS, mas apresentava sinais  atípicos, como hipotonia, atraso global no desenvolvimento 

neuropsicomotor e convulsões. As análises revelaram a presença de microdeleção em 4p16.3 

e microduplicação em 11p15.4, características de duas síndromes genéticas, WHS e SRS, 

respectivamente, o paciente apresentando sinais clínicos de ambas as síndromes. Já as 

pacientes BWS-1 e BWS-5 foram selecionadas por apresentarem sinais clínicos compatíveis 
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com BWS, ainda que fossem casos atípicos. A análise por aCGH revelou nelas microdeleções 

cromossômicas em 9q22.3 e 9q34.3, indicando síndromes de microdeleção, que incluem 

sinais clínicos das síndromes de  Gorlin-Goltz e Kleefstra, respectivamente. Ambas as 

síndromes compartilham algumas características clínicas com a BWS, explicando a suspeita 

clínica inicial. Deve ser enfatizado que, no momento da avaliação clínica dos pacientes SRS-

16, BWS-1 e BWS-5, as síndromes de Wolf-Hirschhorn, Gorlin-Goltz e Kleefstra, 

respectivamente, não foram suspeitadas.  

A partir de 2010, diversos estudos utilizaram tecnologias baseadas em array para 

investigar a presença de desequilíbrios cromossômicos em grupos de pacientes com distúrbios 

de crescimento, incluindo SRS (Malan e col., 2010; Bruce e col., 2010; Spengler e col., 2010; 

Lin e col., 2010; Spengler e col., 2012; Van Duyvenvoorde e col., 2013; Zahnleiter e col., 

2013; Canton e col., 2014; Wit e col., 2014). Combinando os resultados desses trabalhos, 

CNV patogênicas em regiões cromossômicas previamente associadas ao fenótipo alterado 

foram identificadas em 4-10% dos pacientes, enquanto que CNV provavelmente patogênicas, 

abrangendo genes considerados candidatos para o fenótipo, foram detectadas em 6-22% dos 

pacientes. Algumas alterações cromossômicas foram recorrentes em indivíduos com baixa 

estatura e/ou baixo peso ao nascimento: microdeleções/microduplicações na região 

pseudoautossômica 1, abrangendo SHOX ou sua região reguladora; deleções de 15q26.3, onde 

está mapeado o gene IGF1R, cuja função é crucial na regulação do crescimento durante o 

desenvolvimento; deleções de 22q11.2, região cromossômica associada às síndromes de 

velocardiofacial e DiGeorge (MIM #192430), que incluem baixa estatura entre seus sinais 

clínicos. A taxa de detecção de CNV patogênicas e provavelmente patogênicas obtida neste 

trabalho é comparável àquela observada nesses estudos. Um dos pacientes (SRS-13) 

estudados neste trabalho é portador de CNV potencialmente patogênica em região 

cromossômica reguladora de SHOX, que está frequentemente alterado em pacientes com 

baixa estatura.  

 As alterações cromossômicas submicroscópicas já associadas a distúrbios do 

crescimento mostram que as técnicas de hibridação genômica baseadas em microarray  são 

indispensáveis na investigação da causa genética de distúrbios de crescimento de etiologia 

desconhecida, devendo ser utilizadas para fins de diagnóstico. Esses resultados são relevantes 

para a identificação de vias biológicas associadas ao crescimento, que podem ter implicação 

terapêutica no futuro. 
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Capítulo III 

 

Investigação do perfil de expressão alelo-específica de genes 

sujeitos a imprinting em pacientes com restrição de crescimento 
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Capítulo III 

 

 

III.1 INTRODUÇÃO 

 

 III.1.1 O papel de genes sujeitos a imprinting na regulação do crescimento fetal 

  

 Nos anos 80, experimentos em camundongos forneceram evidências definitivas da 

existência do imprinting genômico, mostrando que a contribuição de ambos os genomas 

materno e paterno, mais especificamente de regiões cromossômicas específicas, era necessária 

para o desenvolvimento normal (Surani e col., 1984; McGrath e Solter, 1984; Cattanach e 

Kirk, 1985). Quando a contribuição genômica era desigual, distúrbios de crescimento e de 

comportamento eram observados. Hoje é bem estabelecido que o imprinting tem papel crucial 

no desenvolvimento e na função da placenta, no crescimento fetal, no neurocomportamento 

após o nascimento e no metabolismo do adulto. Uma característica importante é que o 

imprinting é conservado em mamíferos, com a maioria dos genes e dos mecanismos de 

imprinting, conservados entre camundongos e humanos (revisão em Lee e Bartolomei, 2013) 

Levando em consideração a expressão monoalélica e a complexidade da regulação dos 

genes sujeitos a imprinting (IG, Imprinted Gene), não é surpreendente que sejam sensíveis a 

dosagem, as alterações de seus níveis de expressão tendo consequências funcionais. Sendo um 

dos determinantes da herança epigenética, o imprinting tem potencial de modificar o fenótipo 

se alterado durante a embriogênese (revisão em Lambertini, 2014). Ao longo dos anos, 

análises fenotípicas em camundongos e humanos com dosagem alterada de IG forneceram 

evidências sobre suas funções e elucidaram mecanismos patofisiológicos que atuam em várias 

síndromes associadas a imprinting em humanos (revisão em Peters, 2014). Diferentes estudos 

em camundongos manipularam a dosagem de IG por meio de mutação do alelo parental ativo, 

super-expressão em animais transgênicos, e mutação em regiões controladoras de imprinting 

(ICR; Imprinting Center Region), resultando em ativação do alelo silenciado ou repressão do 

alelo ativo (revisão em Bartolomei e Ferguson-Smith, 2011). Por exemplo, camundongos 

knockout quanto a genes de expressão paterna como Igf2, Magel2, Mest, Dlk1, Peg3 e Dio3 

resultam em restrição de crescimento, enquanto que knockouts quanto a genes de expressão 

materna, como Igf2r, H19, Cdkn1c e Grb10, têm fenótipo de crescimento exacerbado (revisão 

em Peters, 2014; Tabela III.1).  
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Tabela III.1 - Efeitos da alteração da dosagem de IG sobre o tamanho da placenta, viabilidade fetal, peso ao nascimento e crescimento pós-natal de camundongos 

mutantes (fonte: Peters, 2014; Cleaton e col., 2014; Moore e col., 2015). 

Gene Nome 
Alelo 

expresso 

Expressão gênica 
no camundongo 

mutante 

Tamanho 
da placenta 

Viabilidade pré e 
perinatal 

Peso ao 
nascimento 

Crescimento  
pós-natal 

Outras alterações  Referências 

Gnas guanine nucleotide 
binding protein, 
alpha stimulating 

M 
 

Perda Normal Alta taxa de letalidade 
neonatal 

↑ Retardo de crescimento, 
seguido de recuperação 

Hipofagia; alterações no 
metabolismo 

Cattanach e col., 
2000 

Aumento Normal Viável ↓ Retardo de crescimento, 
seguido de recuperação 

NR Eaton e col., 2012 

Gnasxl extra-large Gnas 
transcrict variant 

P 
 

Perda Normal Alta taxa de letalidade 
neonatal 

↓ Retardo de crescimento, 
seguido de recuperação 

Hiperfagia; alterações no 
metabolismo 

Eaton e col., 2012 

Aumento Normal Viável no período pré-
natal, mas letal 10 dias 
após o nascimento 

↓ Retardo de crescimento 
 

NR Fernandez-Rebollo e 
col., 2012 

Mest mesoderm specific 
transcript 

P Perda ↓ Alta taxa de letalidade 
pós-natal 

↓ Retardo de crescimento, 
seguido de recuperação 

Comportamento 
materno alterado; 
cardiomiopatia 

Lefebvre e col., 1998 

Peg10 paternally expressed 
10 

P Perda ↓ Letal; grave retardo de 
crescimento pré-natal 

↓
1
 Retardo de crescimento

1
 Malformação da 

placenta 
Ono e col., 2006 

Peg3 paternally expressed 
3 

P Perda ↓ Alguma letalidade 
neonatal 

↓ Retardo de crescimento 
 

Comportamento 
materno alterado; 
hipofagia; adiposidade 
aumentada 

Li e col., 1999; 
Fowden e col., 2006 

Ndn necdin P Perda Normal Alguma letalidade 
neonatal 

NR NR Múltiplos defeitos; 
obesidade; 
comportamento alterado 

Muscatelli e col., 
2000 

Magel2 melanoma antigen, 
family L, 2 

P Perda Normal Alguma letalidade pré-
natal e alta taxa de 
letalidade neonatal 

NR Retardo de crescimento, 
seguido de recuperação 

Alterações no 
metabolismo e de 
comportamento 

Bischof e col., 2007 

Igf2 insulin-like growth 
factor 2 

P 
 

Perda ↓ Alta taxa de letalidade pré 
e neonatal 

↓ Retardo de crescimento 
 

Alterações morfológicas 
da placenta 

DeChiara e col., 1990; 
Fowden e col., 2006 

Aumento ↑ Alguma letalidade pré e 
neonatal 

↑ Crescimento exacerbado Incidência aumentada de 
tumores 

Sun e col., 1997; 
Leighton e col., 1995 

H19 H19, imprinted 
maternally 
expressed transcript  

M Perda ↑ NR ↑ Crescimento exacerbado NR Leighton e col., 1995; 
Fowden e col., 2006 

Cdkn1c cyclin-dependent 
kinase inhibitor 1C 
(P57) 

M Perda ↑ Alta taxa de letalidade 
perinatal; excesso de 
crescimento pré-natal, 
seguido de retardo de 
crescimento 

Normal Normal Múltiplos defeitos Tunster e col., 2011 

P - Paterno; M - Materno; NR - não relatado; ↓ redução; ↑ aumento. 
1Camungondos com fenótipo resgatado. 

Continua 
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Tabela III.1 - Efeitos da alteração da dosagem de IG sobre o tamanho da placenta, viabilidade fetal, peso ao nascimento e crescimento pós-natal de camundongos 

mutantes (continuação). 

Gene Nome 
Alelo 

expresso 

Expressão gênica 
no camundongo 

mutante 

Tamanho 
da placenta 

Viabilidade pré e 
perinatal 

Peso ao 
nascimento 

Crescimento  
pós-natal 

Outras alterações  Referências 

Phlda2 pleckstrin 
homology-like 
domain, family A, 
member 2 

M Perda ↑ Viável Normal Normal Alterações da placenta Frank e col., 2002 

Rasgrf1 RAS protein-specific 
guanine nucleotide-
releasing factor 1 

P Perda Normal Viável 
 

Normal Retardo de crescimento Redução de IGF1, GH e 
insulina séricas 

Clapcott e col., 2003 

Plagl1 pleiomorphic 
adenoma gene-like 
1 

P Perda Normal Alta taxa de letalidade 
neonatal 

↓ NR Defeitos esqueléticos Varrault e col., 2006 

Grb10 growth factor 
receptor bound 
protein 10 

M 
 

Perda ↑ Alguma letalidade 
perinatal 

↑ Crescimento exacerbado Alterações no 
metabolismo da insulina 

Charalambos e col., 
2003; Fowden e col., 
2006 

Aumento Normal Viável 
 

↓ Retardo de crescimento 
 

Diabetes tipo 2; 
alterações no pâncreas 

Shiura e col., 2005 

Dlk1 delta-like 1 homolog 
(Drosophila) 

P 
 

Perda Normal Alta taxa de letalidade 
perinatal 

↓ Retardo de crescimento 
 

Alterações esqueléticas; 
adiposidade aumentada 

Moon e col., 2002 

Aumento Normal Alguma letalidade 
neonatal; excesso de 
crescimento pré-natal 

↑ Retardo de crescimento, 
seguido de recuperação 

Alterações esqueléticas da Rocha e col., 2009 

Rtl1 retrotransposon-like 
1 

P Perda ↓ Alta taxa de letalidade 
perinatal 

↓ Retardo de crescimento 
 

Alterações da placenta Sekita e col., 2008 

Dio3 deiodinase, 
iodothyronine type 
III 

P Perda Normal Alguma letalidade pré e 
perinatal 

↓ Retardo de crescimento 
 

Hipotireoidismo; 
redução na secreção de 
insulina 

Hernandez e col., 
2006 

Meg3 maternally 
expressed 3 

M Perda Normal Letalidade pós-natal 
(deleção alelo materno); 
alta taxa de letalidade 
perinatal (deleção alelo 
paterno) 

↓ Retardo de crescimento 
 

NR Takahashi e col., 
2009 

Igf2r insulin-like growth 
factor 2 receptor 

M Perda ↑ Alta taxa de letalidade 
perinatal  

↑ Crescimento exacerbado Organomegalia; 
malformações do 
pulmão 

Lau e col., 1994; 
Fowden e col., 2006 

P - Paterno; M - Materno; NR - não relatado; ↓ redução; ↑ aumento. 
1Camungondos com fenótipo resgatado. 
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A avaliação dos fenótipos dos camundongos mutantes demonstrou que os IG têm efeito 

crucial na sobrevivência, no desenvolvimento pré- e pós-natal, e na regulação da placentação 

e do crescimento (revisão em Cleaton e col., 2014; Figura III.1). 

 

 

Figura III.1 - Funções dos IG identificadas a partir de camundongos mutantes. Figura modificada de 
Cleaton e col. (2014). 

 

 

Como é possível observar na Tabela III.1, existem evidências diretas em modelos 

animais de que a inativação de um único IG pode resultar em restrição de crescimento e 

deficiências placentárias (revisões em Peters, 2014; Cleaton e col., 2014; Moore e col., 2015). 

Em humanos, a perda do imprinting e, consequentemente, a desregulação da expressão de IG, 

recapitula os fenótipos demonstrados nos estudos de camundongos knockout. A desregulação 

da dosagem de um ou múltiplos IG, devido a mutação de ponto no alelo ativo, UPD 

(Uniparental Disomy), duplicação, deleção, ou alteração de metilação de ICR, são 

responsáveis por diversas síndromes, em sua maioria associadas com alterações de 

crescimento e/ou de neurocomportamento (Tabela I.1, Capítulo I).  

Por serem altamente expressos na placenta e desempenharem papéis importantes  no 

desenvolvimento fetal, a maioria dos IG conhecidos são candidatos interessantes para 

entender a transferência de nutrientes entre mãe e feto, e as patologias placentárias (Barbaux e 

col., 2012). A regulação da expressão de IG é crucial para uma gravidez saudável; qualquer 

desvio pode ter consequências graves para o crescimento fetal e estar associado a patologia 
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não sindrômica esporádica, como a restrição de crescimento intrauterina (RCIU). Por ser um 

dos principais determinantes do fenótipo fetal, a placenta é considerada apropriada para a 

análise do perfil de expressão de IG, no estudo do crescimento e do desenvolvimento 

(Lambertini e col., 2012; Lambertini, 2014).  

 Análises de expressão diferencial entre placentas humanas associadas a RCIU e 

placentas controle, utilizando microarrays para investigação do transcriptoma e/ou PCR em 

tempo real para a análise de IG específicos, geraram novas evidências sobre o papel de IG no 

desenvolvimento de fenótipos de crescimento (McMinn e col., 2006; Diplas e col., 2009; 

Piedrahita, 2011; Kappil e col., 2015). Foi detectada super-expressão de alguns IG (PHLDA2, 

PEG3, PEG10, IGF2, ILK2, NNAT e CCDC86) e redução da expressão de outros (DHCR24, 

MEST, MEG3, GATM, GNAS, PLAGL1 e ZNF331). Resultados consistentes foram 

encontrados para PHLDA2, PEG3, PEG10, PLAGL1, NNAT e MEST, em mais de um estudo. 

Assim, a regulação positiva de PHLDA2, de expressão materna, e a regulação negativa de 

PLAGL1 e MEST, de expressão paterna, indicam seus papéis como efetores negativos do 

crescimento, enquanto que a regulação positiva dos genes PEG10 e PEG3, de expressão 

paterna, sugere que atuem como efetores positivos em resposta ao RCIU (Piedrahita, 2011).  

 Essas observações deram apoio à ideia de que a regulação de IG no desenvolvimento 

da placenta desempenha papel fundamental para o crescimento fetal. No entanto, os estudos 

que avaliaram expressão de maneira global encontraram diversos genes não sujeitos a 

imprinting diferencialmente expressos, além dos IG. Alguns exemplos desses genes, super-

expressos em placentas associadas a RCIU, incluem LEP (leptin), IGFBP1 (insulin-like 

growth factor binding protein 1) e CRH (corticotropin releasing hormone), que parecem atuar 

no controle do apetite, na regulação de IGF1/IGF2, e na resposta ao estresse, respectivamente 

(Struwe et al., 2010). Esses resultados mostraram que genes não sujeitos a imprinting, 

juntamente aos IG, podem contribuir para a etiologia do RCIU (Piedrahita, 2011), refletindo 

sua natureza multifatorial, que pode incluir fatores fetais (como infecção e anomalias 

congênitas), placentários (como defeitos no sistema vascular) e maternos (como tabagismo, 

desnutrição, condição hipóxica) (revisão em Ishida e Moore, 2013). 

A desregulação da expressão de IG também foi associada a medidas de crescimento 

fetal, como perímetro cefálico e peso ao nascimento. Lambertini e col. (2012) analisaram a 

expressão de um painel de 22 IG em 106 amostras de placenta humanas, associadas a recém-

nascidos pequenos ou grandes para a idade gestacional. A expressão do gene ZNF331 (zinc 

finger protein 331), de expressão paterna, estava inversamente associada com o perímetro 

cefálico e o peso ao nascimento. Já o gene SLC22A18 (solute carrier family 22, member 18), 
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de expressão materna, estava diretamente associado com o perímetro cefálico. A correlação 

entre medidas de crescimento fetal e níveis de expressão de 13 IG e três genes não sujeitos a 

imprinting, altamente expressos em vilosidade coriônica e placenta a termo, foi investigada 

em um estudo mais recente (Moore e col., 2015). Os autores mostraram que a expressão dos 

genes IGF2 e IGF2R, em vilosidade coriônica, estava diretamente associada com o peso ao 

nascimento. A expressão do gene PHLDA2 em placenta estava inversamente associada com o 

peso ao nascimento, e a expressão do gene GRB10, em placenta, estava inversamente 

associada com o perímetro cefálico. Essas observações sugeriram que IGF2 e IGF2R possam 

agir para definir o potencial de crescimento do feto no início da gravidez, enquanto que 

PHLDA2 e GRB10, dois IG supressores de crescimento expressos no cromossomo materno, 

atuem na regulação do crescimento no final da gravidez. 

O neurocomportamento do recém-nascido também foi alvo dos estudos de expressão 

de IG em placenta. (Green e col., 2015). Ao todo, a expressão de 108 IG, conhecidos ou 

putativos, foi analisada em amostras de placenta de 615 recém-nascidos; identificou-se 

correlação entre alterações na expressão de um subconjunto de IG com algumas medidas de 

neurocomportamento infantil. Os resultados sugeriram que a variação na expressão de IG na 

placenta está associada ao desempenho, abaixo do ideal, em escalas de funcionamento 

neurológico, e ao aumento dos sinais de estresse fisiológico, indicando a importância da 

regulação da expressão desses genes na placenta para o desenvolvimento 

neurocomportamental.  

Muitos estudos têm demonstrado também que alterações na expressão de IG podem 

resultar em diabetes melito neonatal transitória, síndromes metabólicas e obesidade (revisão 

em Lambertini, 2014). 

 

 III.1.2 Padrão de expressão tecidual dos genes sujeitos a imprinting genômico 

 

O imprinting genômico é um mecanismo dinâmico com variados graus de expressão 

monoalélica entre tecidos e estágios de desenvolvimento (revisão em Baran e col., 2015). A 

partir de estudos em camundongos, três classes de IG foram propostas: (1) aqueles expressos 

e atuando predominantemente na placenta, (2) aqueles que atuam na regulação de processos 

metabólicos após o nascimento, e (3) aqueles expressos no feto e na placenta que atuam no 

desenvolvimento de órgãos que participam de processos metabólicos, como o pâncreas e o 

hipotálamo. Os membros da última classe podem interagir em redes funcionais, regulando a 



123 
 

 
 

interação entre mãe e feto, atuando no bem-estar fetal, no crescimento e no desenvolvimento 

de órgãos (revisão em Charalambous e col., 2007) 

A placenta e o cérebro são particularmente os órgãos com maiores níveis de expressão 

de IG, consistente com as alterações de crescimento e de desenvolvimento neurológico 

observadas em doenças associadas a imprinting em humanos (revisão em Bartolomei e 

Ferguson-Smith, 2011). Os IG expressos no feto e na placenta podem potencialmente afetar o 

crescimento devido aos efeitos da demanda fetal por nutrientes e do fornecimento de 

nutrientes pela placenta (revisão em Peters, 2014). Muitos dos genes altamente expressos em 

tecidos fetais durante o desenvolvimento são regulados negativamente após o nascimento 

(revisão em Charalambous e col., 2007).  

Para uma parcela dos IG, o silenciamento de um dos alelos é observado em todos os 

tecidos, enquanto que para outros o imprinting restringe-se especificamente a um estágio do 

desenvolvimento, a um tecido ou a um tipo celular (Morison e col., 2005). Um exemplo é o 

gene PHLDA2, que tem expressão limitada à placenta, e praticamente não é expresso em 

outros tecidos (Apostolidou e col., 2007). Alguns IG têm expressão amplamente bialélica, 

com imprinting restrito a alguns tecidos e a determinados transcritos, como o GNAS (Liu e 

col., 2003). Outros IG apresentam ainda expressão parental recíproca em tecidos diferentes, 

como no caso do GRB10, que tem expressão paterna no cérebro, mas materna na placenta 

(Arnaud e col., 2003). Para outros IG, como no caso do IGF2, a expressão monoalélica, de 

acordo com a origem parental, é observada na maioria dos tecidos durante o desenvolvimento 

fetal, mas torna-se bialélica em alguns tecidos no adulto (Davies e col., 1994). A regulação 

dessa especificidade tecidual e temporal é, provavelmente, regulada pela ligação de fatores de 

transcrição a promotores, e a enhancers alternativos (Frost e col., 2010). 

Uma estimativa sistemática das diferenças na expressão de IG entre diferentes tecidos 

e estágios de desenvolvimento era conhecida, até pouco tempo atrás, a partir de dados de 

organismos modelo. Para determinar o perfil de expressão de IG em humanos e seus níveis de 

expressão relativos, quando comparado a genes não sujeitos a imprinting, uma meta-análise 

foi realizada utilizando conjuntos de dados de microarrays obtidos de diferentes tecidos 

humanos: oito placentas a termo, 18 fetos, 28 amostras uterinas de mulheres não grávidas, 15 

cérebros adultos e 12 amostras de músculo de adulto (Piedrahita e col., 2011). Uma grande 

proporção dos 37 IG representados nos arrays apresentou níveis elevados de expressão na 

placenta, comparáveis aos de genes housekeeping altamente expressos, tais como ACTIN e 

GAPDH. O gene PHLDA2 teve expressão elevada somente na placenta; já outros IG, 

incluindo GNAS, SNRPN (small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N), BLCAP (bladder 
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cancer associated protein) e CDKN1C, apresentaram expressão elevada em todos os tecidos. 

Esses resultados sugeriram que os IG podem atuar em funções comuns a vários tecidos, e que 

as mutações nesses genes podem levar a fenótipos complexos, não limitados à placenta.  

Em 2015, dois trabalhos fizeram levantamentos sistemáticos do imprintoma de 

múltiplos tecidos em humanos (Baran e col., 2015; Babak e col., 2015). No estudo de Baran e 

col. (2015), o imprinting foi caracterizado pela análise de dados de expressão alelo-específica, 

gerados por três estudos de RNA-seq, e dados de genótipos de amostras populacionais, em um 

conjunto diversificado de tecidos humanos adultos (Baran e col., 2015). Ao todo, foram 

utilizadas 1.582 amostras de RNA-seq de 46 tecidos de 178 adultos doadores post-mortem 

(projeto GTEx - Genotype-Tissue Expression). A especificidade tecidual de 42 genes 

potencialmente sujeitos a imprinting em 27 lócus foi caracterizada. O número total de IG 

expressos em cada tecido foi semelhante, com exceção de testículo, que apresentou o menor 

número de IG, provavelmente refletindo o apagar das marcas de imprinting parental, para 

estabelecimento das marcas paternas. Ao todo, 34 IG tiveram expressão bialélica em pelo 

menos um tecido. A maioria dos IG estava sujeita a imprinting na vasta maioria dos tecidos, 

alguns em apenas um ou dois tecidos. Genes de expressão materna apresentaram tendência a 

estarem sujeitos a imprinting em menor número de tecidos do que os de expressão paterna. 

Quase todos os IG tiveram padrões de imprinting consistentes nas 13 sub-regiões cerebrais 

avaliadas. Pela primeira vez, foi demonstrada a expressão materna de IGF2 no cérebro 

humano; o padrão de expressão desse gene é paterno, na maioria dos tecidos, e bialélico em 

outros, como no fígado (Bergman e col., 2013). Já para o gene GRB10, conhecido por sofrer 

imprinting de maneira transcrito e tecido-específica, com expressão paterna e materna 

descritas em cérebro e placenta, respectivamente, demonstrou-se expressão bialélica em 

músculo e sangue. Esses dados mostraram que a análise de múltiplos tecidos de um mesmo 

indivíduo fornece alta resolução para detectar mesmo pequenos efeitos de especificidade 

tecidual do alelo sujeito a imprinting. O trabalho também mostrou uma variação 

interindividual do imprinting, que pode refletir erros de genotipagem, eQTL (expression 

Quantitative Trait Loci) e variação na composição de tipo celulares entre os tecidos. A 

principal limitação foi a impossibilidade de avaliar a expressão tecido-específica durante o 

desenvolvimento, visto que somente amostras de adultos foram estudadas (Baran e col., 

2015). 

O estudo de Babak e col. (2015) gerou um atlas de imprinting, abrangendo 33 tecidos 

de camundongo em diferentes estágios de desenvolvimento e 45 tecidos de humanos adultos. 

Todos os dados de expressão foram gerados por RNA-seq. A expressão materna de Igf2 e a 
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expressão paterna de Grb10, anteriormente descritas em cérebro de camundongo adulto, 

foram confirmadas, em todos os tecidos do sistema nervoso central investigados. Os genes 

Copg2 e Rtl1 apresentaram expressão paterna ou materna em diferentes tecidos. Uma das 

características mais marcantes do atlas de camundongo foi a conservação robusta do 

imprinting em todos os tecidos; a maioria dos IG estavam sujeitos a imprinting em quase 

todos os tecidos onde eles eram expressos. Os tecidos embrionário, extra-embrionário e 

nervoso apresentaram a maior proporção de IG expressos, compatível com o papel conhecido 

do imprinting no desenvolvimento e na cognição social (Barlow e Bartolomei, 2014). Entre os 

55 genes que tiverem padrão de expressão sujeito a imprinting em alguns tecidos e bialélico 

em outros, 52 sofrem imprinting no período embrionário, mas não em adulto. Essas 

observações corroboraram o modelo no qual o padrão de expressão sujeito a imprinting 

manifesta-se durante a embriogênese e persiste na idade adulta, ou é perdido durante o 

desenvolvimento (Charalambous e col., 2007). O atlas de imprinting em humanos foi gerado 

utilizando os mesmos dados de RNA-seq do projeto GTEx utilizados no estudo de Baran e 

col. (2015). A grande maioria dos IG conhecidos em humanos foi confirmada. Como em 

camundongos, quando um IG estava sujeito a imprinting em tecidos adultos, tendia a ter forte 

desvio de expressão alélica em todos os tecidos amostrados. Curiosamente, entre os IG mais 

conservados, a "resposta ao estímulo de fator de crescimento" foi a função biológica mais 

enriquecida, consistente com a teoria de que o imprinting evoluiu devido a conflitos genéticos 

pela alocação de nutrientes (Moore e Haig, 1991).  

 

 III.1.3  Expressão alelo-específica e o estudo do imprinting genômico em humanos 

  

 Diferenças na expressão entre os alelos de um gene têm sido observadas em várias 

espécies, incluindo os humanos (Pant e col., 2006; Khatib, 2007). Cada vez mais surgem 

evidências de que diferenças na expressão alélica podem contribuir amplamente para a 

variação fenotípica dos indivíduos (revisão em Lawson e col., 2013). Pelo menos quatro tipos 

de expressão monoalélica foram descritos: (1) expressão monoalélica da maioria dos genes 

localizados no cromossomo X inativo; (2) expressão autossômica monoalélica aleatória, que 

pode influenciar até 20% dos genes humanos (Gimelbrant e col., 2007); (3) expressão 

monoalélica decorrente de polimorfismos em elementos regulatórios in cis; e (4) expressão 

monoalélica, de acordo com a origem parental, que caracteriza o imprinting genômico 

(revisão em Chess, 2012). Na verdade, vários genes considerados IG podem apresentar 

expressão preferencial de um alelo, ao invés de expressão monoalélica (Khatib, 2007). 
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Diversos estudos examinaram o perfil de expressão alelo-específica em indivíduos 

heterozigóticos quanto a SNP transcritos, nos quais a expressão relativa das duas cópias de 

um gene foi avaliada na mesma amostra celular.  

 Lo e col. (2003) utilizaram microarrays para genotipar 602 genes em fígado e rim de 

sete fetos humanos, a fim de avaliar o perfil de expressão alelo-específica. Apesar de não 

buscarem novos IG, seus dados confirmaram expressão alelo-específica de quatro, entre os 

cinco IG conhecidos estudados. Pant e col. (2006), usando um microarray customizado com 

1.983 SNP, investigaram o perfil de expressão alélica em sangue humano, pela comparação 

dos níveis relativos entre os alelos de SNP transcritos, em amostras de mRNA de 12 

indivíduos não aparentados. De um total de 1.389 genes investigados, 60 apresentaram SNP 

heterozigóticos em três ou mais amostras; três genes apresentaram expressão monoalélica, 31 

tiveram expressão preferencial do mesmo alelo, em todos os indivíduos heterozigóticos 

examinados, e 26 genes apresentaram expressão alélica diferencial, sem  padrão consistente, e 

eram aparentemente regulados por elementos in cis em desequilíbrio de ligação com os SNP. 

Ambos os estudos (Lo e col., 2003; Pant e col., 2006) revelaram alta frequência de expressão 

alélica diferencial, afetando cerca de metade dos genes analisados. 

 O primeiro estudo com objetivo de identificar IG em humanos, em escala genômica, 

avaliou a expressão alélica diferencial de 3.877 SNP transcritos, localizados em 2.625 genes, 

em células linfoblastóides de 67 indivíduos não aparentados, utilizando microarray (Pollard e 

col., 2008). Foram detectados 61 genes com expressão pelo menos duas vezes maior de um 

alelo em relação ao outro, e 16 foram selecionados para validação em duas famílias 

independentes. Confirmou-se a expressão paterna do gene PEG10 e identificou-se um gene, 

ZNF331, com forte evidência de imprinting, além de outros candidatos. Nesse mesmo ano, 

utilizando um microarray customizado e otimizado com 12.000 SNP, Bjornsson e col. (2008) 

identificaram dois novos IG, NLRP2 (NLR family, pyrin domain containing 2) e OSBPL1A 

(oxysterol binding protein-like 1A), ambos de expressão materna, além de genes não sujeitos a 

imprinting sob regulação de elementos in cis, em células linfoblastóides humanas. 

 Utilizando abordagem diferente, Frost e col. (2010) caracterizaram, em sangue 

periférico, o perfil de expressão alelo-específica de 36 IG conhecidos, em 50 indivíduos 

saudáveis. A expressão de 21 genes não foi detectada. Comprovou-se a expressão 

monoalélica de seis IG, e outros nove IG apresentaram expressão bialélica ou variável de um 

indivíduo para o outro. A metilação diferencial dos lócus sujeitos a imprinting analisados 

estava mantida, incluindo as regiões diferencialmente metiladas (DMR; Differentially 
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Methylated Region) dos IG com expressão bialélica. Esse resultado sugeriu que, em alguns 

casos, a metilação diferencial não estava associada com a regulação da expressão de IG. 

 Levando em consideração que estudos anteriores interpretaram expressão alélica 

diferencial como imprinting, mas sem demonstrar padrão de transmissão compatível com esse 

fenômeno, Morcos e col. (2011) utilizaram uma abordagem baseada na transmissão de acordo 

com a origem parental em múltiplas famílias, a fim de identificar novos IG no genoma 

humano. Foram utilizados microarrays de alta resolução para genotipar cerca de 1 milhão de 

SNP em DNA e RNA, para determinação da expressão alélica em células linfoblastóides e 

fibroblastos da pele. Cerca de 43% dos IG conhecidos em humanos e somente 8% dos IG 

candidatos, sem evidência clara de origem parental, foram validados. Alguns IG conhecidos 

não puderam ser validados devido a imprinting tecido-específico. Cinco novos IG foram 

identificados; um padrão de imprinting parcial foi verificado em outros quatro genes.  

 Dois outros estudos utilizaram diferentes metodologias, para buscar novos IG em 

placentas humanas. Um deles utilizou microarray de SNP para comparar os genótipos de 

mRNA versus de DNA genômico, visando identificar genes com expressão monoalélica de 

acordo com a origem parental (Barbaux e col., 2012). Observou-se expressão monoalélica em 

mais de 100 genes, incluindo IG conhecidos em humanos, que contribuíram para validar a 

abordagem. Cinco novos IG foram identificados (ZFAT, ZFAT-AS1, GLIS3, ZC3H12C e 

LIN28B), ao exibirem expressão monoalélica em todas as amostras heterozigóticas; outros 

dois genes, NTM e MAGI2, tiveram padrão variável de expressão entre as amostras e foram 

considerados IG possivelmente polimórficos. Os autores investigaram também placentas de 

camundongos e detectaram perfil de expressão bialélico para a maioria dos novos IG 

identificados em humanos, mostrando que a conservação do imprinting não é rigorosa entre as 

espécies de mamíferos. No outro estudo (Metsalu e col., 2014), a expressão monoalélica 

aleatória ou sujeita a imprinting foi investigada em placenta humana, pela aplicação de RNA-

seq no tecido placentário, e genotipagem de DNA em 10 trios familiais, por microarray de 

SNP. Quatro IG conhecidos foram confirmados (PEG10, AIM1, RHOBTB3 e ZFAT-AS1), 

todos de expressão paterna, e quatro novos candidatos foram revelados (LGALS8, LGALS14, 

PAPPA2 e SPTLC3). Ainda, outros quatro genes (ABP1, BCLAF1, IFI30 e ZFAT) 

apresentaram expressão preferencial de um dos alelos parentais, sugerindo expressão 

monoalélica aleatória. 

 Recentemente, Gregg (2014) revisou os efeitos dos mecanismos de expressão alelo-

específica descritos em humanos e camundongos, como o imprinting propriamente dito 

(imprinting canônico), a expressão monoalélica aleatória e os efeitos de desvio de expressão 
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parental, considerados imprinting não canônicos. Estudos recentes sugeriram que efeitos 

complexos da expressão alelo-específica diferem, de acordo com o tipo celular e o estágio de 

desenvolvimento, e são predominantes nos genomas de humanos e camundongos (Gregg, 

2014). Atualmente, esses fenômenos são pouco compreendidos. Os efeitos de acordo com a 

origem parental surgem quando há desvio significativo na expressão do alelo materno ou 

paterno numa população de indivíduos; podem influenciar várias características complexas 

em humanos e camundongos (revisão em Lawson e col., 2013). Khatib (2007) observou que 

alguns IG apresentavam desvios da expressão alelo-específica, ao invés de silenciamento 

completo de um alelo, o que foi denominado imprinting parcial, ou não canônico. Muitos dos 

IG identificados em estudos de expressão, utilizando microarrays ou RNA-seq (Wang e col., 

2008; Babak e col., 2008; Gregg e col., 2010; Wang e col., 2011) apresentavam desvios 

significativos da expressão alelo-específica materna ou paterna, ao invés de efeitos de 

imprinting canônico. Alguns modelos foram sugeridos para explicar a detecção dos efeitos de 

imprinting não canônico no nível do tecido, incluindo a expressão monoalélica aleatória 

desviada para um dos alelos parentais, transcritos sobrepostos, e imprinting restrito a tipo 

celular (Gregg, 2014). 

  

III.2  OBJETIVOS 

 

 No últimos anos, diversos estudos têm demonstrado a importância do imprinting na 

regulação do crescimento fetal. Os estudos de expressão de IG foram principalmente 

realizados em placenta, mostrando correlação com RCIU, medidas de desenvolvimento fetal, 

como perímetro cefálico e peso ao nascimento, e com neurocomportamento. As análises do 

perfil de expressão alelo-específica têm sido utilizadas para validar e buscar novos IG em 

humanos e camundongos.  

 No estudo apresentado neste capítulo, nosso objetivo foi investigar o perfil de 

expressão alelo-específica de IG no sangue periférico de pacientes com restrição de 

crescimento, de estabelecimento pré-natal, buscando explicar seus fenótipos. Nisso difere de 

estudos anteriores, que focalizaram a placenta. A investigação de alterações epigenéticas, 

como a metilação do DNA, também pode revelar mecanismos que influenciam a regulação do 

imprinting na determinação de quadros clínicos, incluindo a restrição de crescimento; essa 

análise é tema do Capítulo IV desta Tese. No entanto, sabe-se que alterações no status de 

imprinting nem sempre estão associadas com alterações nos níveis de expressão de IG. 



129 
 

 
 

Justifica-se, assim, a análise direta do perfil de expressão alelo-específica de IG, que pode 

revelar alterações não detectáveis em análises de metilação global. 

 

III.3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

 III.3.1 Pacientes 

  

 A investigação do perfil de expressão alelo-específica de IG incluiu 18 pacientes do 

Grupo I (com restrição de crescimento; Capítulo I, item I.2.2) que tiveram RNA total 

extraído. Quatorze deles tiveram suspeita clínica de SRS e quatro, apresentavam restrição de 

crescimento intrauterino associado a outros sinais clínicos: SRS-4-6, 8-12, 14, 15, 17, 19-21; 

RC-1, 3, 4 e 6. Pacientes do Grupo I que apresentaram CNV patogênicas ou possivelmente 

patogênicas na análise por a-CGH foram excluídos dessa análise. Alguns pacientes foram 

excluídos devido a impossibilidade de contato para a coleta do material; outros não foram 

incluídos nessa investigação uma vez que entraram na casuística, quando as análises estavam 

finalizadas.  

  

 III.3.2 Métodos 

  

 Os materiais utilizados para as análises dos pacientes e seus genitores foram DNA 

genômico e RNA total, extraídos de linfócitos do sangue periférico, conforme já descrito 

(Capítulo I, item I.2.3).  

A Figura III.2 resume as etapas da investigação. 
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Figura III.2 - Metodologia aplicada na análise de expressão alelo-específica de IG, em pacientes com 

restrição de crescimento. 
 

  

 III.3.2.1  Seleção de IG 

  

 O status de imprinting dos IG, em sangue periférico e em cérebro, foi obtido com base 

em trabalhos da literatura e em informações dos bancos de dados Catalogue of Parent of 

Origin Effects e OMIM. Inicialmente, a proposta dessa etapa do estudo seria investigar o 

perfil de expressão de IG em sangue periférico e saliva, tecidos de origem mesodérmica e 

ectodérmica, respectivamente. Para isso, foram selecionados IG humanos com função em 

proliferação celular, crescimento fetal ou neurodesenvolvimento, bem como IG com função 

desconhecida, cuja expressão monoalélica de acordo com a origem parental havia sido 

demonstrada, em sangue periférico e cérebro (Pollard e col., 2008; Frost e col., 2010; Morcos 

e col., 2011). Como parte dos IG em humanos não havia sido testada em cérebro, incluímos 

os IG com expressão monoalélica demonstrada em cérebro de camundongo (Gregg e col., 

2010). Os 30 IG selecionados para este estudo estão relacionados na Tabela III.2, que inclui 

informações sobre expressão monoalélica de acordo com a origem parental, em sangue e 
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cérebro humanos e em cérebro de camundongo, além dos fenótipos associados aos IG nessas 

duas espécies.  

 

III.3.2.2 Seleção de SNP 

  

 Para a análise do perfil de expressão alelo-específica dos IG foram utilizados SNP 

localizados em sequências transcritas desses genes, incluindo as codificadoras e as não 

traduzidas a 5' ou a 3' (5'UTR e 3'UTR, untranslated regions). Foram selecionados SNP 

transcritos com maior frequência alélica (MAF; Minor Allele Frequency) de cada IG, com 

baseado em estudos da literatura (Pollard e col., 2008; Frost e col., 2010; Morcos e col., 2011) 

e em busca nos bancos de dados [All SNPs 135 do UCSC Genome Browser; dbSNP 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/); e HapMap (http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/ 

index.html.en)]. Estabeleceu-se que esses SNP tivessem MAF ≥ 0,1, ou seja, frequência 

populacional do alelo alternativo de no mínimo 10%, a fim de obter boa representatividade de 

pacientes heterozigóticos, pois sendo a casuística pequena, dificilmente detectaríamos 

pacientes heterozigóticos quanto a SNP com frequências populacionais menores que 10%. 

Verificou-se no UCSC Genome Browser a presença de outros SNP localizados até 1 kb a 5' 

ou 3' do SNP mais frequente de cada IG, visando a incluir o máximo de SNP possíveis no 

segmento a ser sequenciado, na etapa de genotipagem. Dessa maneira, mesmo os SNP mais 

frequentes sendo homozigóticos em determinados pacientes, a presença de outros SNP em 

heterozigose poderiam substituí-los durante a análise do perfil de expressão. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/index.html.en
http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/index.html.en
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Tabela III.2 - Trinta IG selecionados para análise de expressão alelo-específica.  

ncRNA - RNA não codificador; c. proteína - codificador de proteína; (+) sujeito a imprinting; (-) não sujeito a imprinting; P - paterno; M - materno; NA - não analisado; DC - dados conflitantes; (?) 

associação não comprovada; RCIU - retardo de crescimento intrauterino; TNDM - diabetes melito neonatal transitória tipo 1; SRS - síndrome de Silver-Russell; BWS - síndrome de Beckwith-
Wiedemann; PWS - síndrome de Prader-Willi; AS - síndrome de Angelman.1Expressão monoalélica isoforma-específica. 2Expressão monoalélica tecido-específica. 3Expressão monoalélica 
demonstrada em fibroblastos. 4Expressão monoalélica inferida com base no padrão de metilação diferencial. 

 

Gene Nome Tipo 
Localização 

cromossômica 

Status de imprinting 
Alelo 

expresso 

Fenótipo associado (humanos / camundongos)  

(fonte: OMIM; MGI; Davies e col., 2007) Sangue 

humano 

Cérebro 

humano 

Cérebro de 

camundongo 

ZDBF2 
zinc finger, DBF-type 

containing 2 
c. proteína 2q33.3 + NA + P  

NAP1L5 
nucleosome assembly protein 1-

like 5 
c. proteína 4q22.1 - + + P  

PLAGL1 
pleiomorphic adenoma gene-

like 1 
c. proteína 6q24.2 - NA + P TNDM / RCIU e letalidade neonatal  

GRB10 
growth factor receptor bound 

protein 10 
c. proteína 7p12.1 - + (P) + (P) M/P1,2 

SRS(?) / Exacerbação de crescimento da  placenta e do 

embrião (deleção do alelo materno); RCIU e pós-natal 
(duplicação do alelo materno)  

PEG10 paternally expressed 10 c. proteína 7q21.3 + NA + P 
SRS(?) / Letalidade embrionária, RCIU e defeitos na 
placenta 

SGCE sarcoglycan, epsilon c. proteína 7q21.3 + + + P Distonia mioclonal e SRS(?) em humanos 

CALCR calcitonin receptor c. proteína 7q21.3 NA + + M 
Predisposição a osteoporose / Letalidade embrionária ou 
perinatal, e alterações esqueléticas 

MEST mesoderm specific transcript c. proteína 7q32.2 + (M/P)1 NA + P 
SRS(?) / Letalidade pós-natal, RCIU e comportamento 

materno anormal  

KCNK9 
potassium channel, two pore 

domain subfamily K, member 9 
c. proteína 8q24.3 NA + + M 

Câncer e síndrome de Birk Barel de deficiência mental / 
Hiperaldosteronismo 

INPP5F 
inositol polyphosphate-5-

phosphatase F 
c. proteína 10q26.11 NA + + P Câncer / Alterações cardíacas 

H19 
H19, imprinted maternally 

expressed transcript 
ncRNA 11p15.5 - +2 + M 

SRS e BWS / Exacerbação de crescimento da placenta e 
do embrião 

IGF2 insulin-like growth factor 2 c. proteína 11p15.5 + +2 + P 
SRS, BWS, RCIU, tumor de Wilms e predisposição a 
câncer / Letalidade embrionária ou neonatal e RCIU 

DLK1 
delta-like 1 homolog 

(Drosophila) 
c. proteína 14q32.3 NA + + P 

UPD(14)pat e UPD(14)mat / Letalidade peri ou neonatal 
e retardo de crescimento 

MEG3 maternally expressed 3 ncRNA 14q32.2 NA3 NA + M 
UPD(14)pat e UPD(14)mat / RCIU, letalidade perinatal e 
anormalidades no desenvolvimento 

RTL1 retrotransposon-like 1 c. proteína 14q32.2 NA3 NA + P 
UPD(14)pat e UPD(14)mat / Letalidade neonatal ou pós-
natal, RCIU, alterações na placenta  

Continua 
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Tabela III.2 - Trinta IG selecionados para análise de expressão alelo-específica (continuação). 

ncRNA - RNA não codificador; c. proteína - codificador de proteína; (+) sujeito a imprinting; (-) não sujeito a imprinting; P - paterno; M - materno; NA - não analisado; DC - dados conflitantes; (?) 

associação não comprovada; RCIU - retardo de crescimento intrauterino; TNDM - diabetes melito neonatal transitória tipo 1; SRS - síndrome de Silver-Russell; BWS - síndrome de Beckwith-
Wiedemann; PWS - síndrome de Prader-Willi; AS - síndrome de Angelman. 1Expressão monoalélica isoforma-específica. 2Expressão monoalélica tecido-específica. 3Expressão monoalélica 
demonstrada em fibroblastos. 4Expressão monoalélica inferida com base no padrão de metilação diferencial. 

Gene Nome Tipo 
Localização 

cromossômica 

Status de imprinting 
Alelo 

expresso 

Fenótipo associado (humanos / camundongos)  

(fonte: OMIM; MGI; Davies e col., 2007) Sangue 

humano 

Cérebro 

humano 

Cérebro de 

camundongo 

MEG8 maternally expressed 8 ncRNA 14q32.2 NA3 NA + M UPD(14)pat e UPD(14)mat em humanos 

MKRN3 makorin ring finger protein 3 c. proteína 15q11.2 NA3 + + P PWS(?) e puberdade precoce em humanos 

MAGEL2 melanoma antigen, family L, 2 c. proteína 15q11.2 NA3 + + P 
Síndrome de  Schaaf-Yang / Letalidade pré ou neonatal, 
retardo de crescimento neonatal, ganho excessivo de 
peso pós-desmame e alterações de comportamento 

NDN necdin c. proteína 15q11.2 + + + P 
PWS / Letalidade neonatal e anormalidades 
morfológicas do sistema nervoso 

SNRPN 
small nuclear 

ribonucleoprotein polypeptide 

N 
c. proteína 15q11.2 + + + P 

PWS / Letalidade perinatal, retardo de crescimento e 
comportamento alterado 

IPW 
imprinted in Prader-Willi 

syndrome 
ncRNA 15q11.2 + + + P PWS(?) em humanos 

UBE3A ubiquitin protein ligase E3A c. proteína 15q11.2 - + + M 
AS / Disfunção motora, convulsões, déficit de memória 
e alterações na morfologia do cérebro 

RASGRF1 
RAS protein-specific guanine 

nucleotide-releasing factor 1 
c. proteína 15q25.1 NA NA + P 

Comprometimento de memória, distúrbios de 
comportamento e RCIU em camundongos 

ZNF597 zinc finger protein 597 c. proteína 16p13 + NA NA M 
Letalidade embrionária e degeneração celular em 
regiões do cérebro em camundongos 

ZNF331 zinc finger protein 331 c. proteína 19q13.4 + NA NA P Câncer em humanos 

PEG3 paternally expressed 3 c. proteína 19q13.4 DC + + P 
Letalidade neonatal, RCIU, redução do tamanho da 

placenta e comportamento materno anormal em 
camundongos 

BLCAP 
bladder cancer associated 

protein 
c. proteína 20q11.23 NA + + M/P1 Câncer em humanos 

NNAT neuronatin c. proteína 20q11.23 +4 + + P Câncer / Anormalidade na formação do cerebelo 

L3MBTL1 l(3)mbt-like 1 (Drosophila) c. proteína 20q13.12 + NA - P 
Pode estar relacionada a leucemias mieloides, 
associadas a deleções em 20q em humanos 

GNAS 
guanine nucleotide binding 

protein, alpha stimulating 

c. proteína 
/ ncRNA 

20q13.32 + + + M/P1 
Pseudohipoparatiroidismo tipos Ia, Ib e Ic, e síndrome 
de  McCune-Albright /  Letalidade pré ou neonatal, 
RCIU e pós-natal, e comportamento anormal  



134 
 

 
 

III.3.2.3 Genotipagem de SNP por sequenciamento de Sanger 

   

 Pares de iniciadores foram desenhados, utilizando o programa Primer3, de forma a 

abranger o SNP com maior frequência alélica e o número máximo de SNP em sua vizinhança, 

para cada IG (Tabela III.3). A especificidade dos oligonucleotídeos foi avaliada, usando os 

programas BLAT e Primer-BLAST. A genotipagem de SNP nos segmentos selecionados foi 

realizada por sequenciamento de Sanger do DNA genômico de pacientes e de oito indivíduos 

clinicamente normais do grupo controle (CM-1-4 e CF-1-4); somente SNP heterozigóticos 

identificados nos pacientes foram genotipados também em seus genitores.  

 O primeiro procedimento da genotipagem foi a amplificação do DNA genômico por 

PCR, utilizando cerca de 100 ng de DNA genômico, em volume final da reação de 25 L, na 

presença de Tris-HCl 20 mM (pH 8,4), Kcl 50 mM, MgCl2 2,5 mM, 150 M de cada dNTP, 

DMSO4 (10% do volume final), 0,4 M dos iniciadores forward e reverse e 1,5 U de Taq 

polimerase. As condições da amplificação foram de dois tipos, dependendo do par de 

iniciadores utilizado (Tabela III.3): (1) PCR convencional - desnaturação inicial por 1 min a 

94º C, seguida de 34 ciclos de 45 s a 94º C, hibridação a 58º C por 45 s, extensão a 72º C por 

1 min, seguidos de extensão final a 72º C, por 10 min; (2) DHPLC67 - desnaturação inicial 

por 4 min a 94º C, seguida de 14 ciclos de 30 s a 94º C, hibridação a 67º C por 40 s (com 

redução de 0,5º C / ciclo), extensão a 72º C por 1 min e 30 s, seguida de 23 ciclos de 30 s a 

94º C, hibridação a 60º C por 40 s, extensão a 72º C por 1 min, e extensão final a 72º C, por 

10 min.  

 Os segmentos amplificados foram verificados, após eletroforese em gel de agarose 2% 

em tampão TBE 1X (Tris-base 68 mM; ácido bórico 89 mM; EDTA 2 mM, pH 8,0), 

utilizando o low DNA mass ladder (Invitrogen), como marcador de peso molecular. Em 

seguida, foi realizada a purificação em reação de ExoSAP: adicionaram-se 5 U de 

Exonuclease I (GE Healthcare) e 1 U de Shrimp Alkaline Phosphatase (GE Healthcare) a 8,0 

µL do produto de PCR, para volume final de 9,5 µL, e incubou-se por 60 min a 37º C, 

seguindo-se  inativação das enzimas por 15 min a 80º C. Após a purificação, foi realizada a 

reação de sequenciamento de Sanger, utilizando-se o BigDye
®
 Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing kit (Applied Biosystems), de acordo com o protocolo do fabricante. As amostras 

de sequenciamento foram submetidas a uma segunda purificação, utilizando-se colunas de gel 

do Sephadex
TM

 G-50 Fine (GE Healthcare), de acordo com as especificações do fabricante. 

Os produtos de PCR do sequenciamento foram separados por eletroforese em capilar, no 

aparelho ABI 3730 DNA Analyzer (Applied Biosystems).  
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Tabela III.3 - Pares de iniciadores para genotipagem de SNP dos 27 IG, que apresentaram pelo menos 

um SNP com MAF ≥ 0,1. 

Gene 
Sequência de bases 5’-3’  

do par de iniciadores 

Condições de 

amplificação
1
 

Tamanho do 

amplicon (pb) 

SNP mapeados 

no segmento 

Troca 

de base
2
 

MAF
3
 

ZDBF2 F: AGACCATCCGAGGTTTCAGA 1 ou 2 684 rs113954798 A/G/T 0,04 

 

R: GAATTCCTCATGGTTCTTTGC  
 

rs10932150 A/G 0,4 

  
 

 
rs148296347 A/G 0,002 

  
 

 
rs59158496 A/G 0,008-0,1 

     
 

rs58488107 G/T 0,008-0,1 

NAP1L5 F: CCCTTACTTCTTGGCGTCAT 1 ou 2 561 rs710834 C/T 0,49 

  R: TCCTCTAACATGGCCGACTC  
 

 

  PLAGL1  F: ACTCCAGACCACGGGAGAG 1 227 rs2076684 C/G 0,18-0,27 

  R: CTTCTCTCCACAGCCAATCC  
    GRB10 F: TAAGGCCTGGACCTACCTGA 1 ou 2 204 rs1800504 

C/T 0,49 

 

R: ATGAATGCATCCCTGGAGAG  
 

rs80244589 A/G * 

  
 

 
rs73697054 G/T * 

PEG10 F: GACGAGACGGACAAGGAAGA 2 489 rs116882407 A/C 0,17 

 
R: GATGGAGGTTTTGGCAGGTA  

 
rs117360378 C/T 0,22 

  
 

 
rs35039803 C/T 0,03 

  
 

 
rs35237090 C/T 0,16 

  
 

 
rs72615135 A/T 0,1 

  
 

 
rs113951929 A/G * 

SGCE F: CAGATCACCTAGGCCAGGATT 2 287 rs10247562 G/T 0,24-0,25 

  R: GGGAATGGTGGGTAAAACTG  
   

  

CALCR F: TCAGCATTCTTCATTAGCATGG 1 196 rs2301680 
A/G 0,44 

  R: TGAAAATGAAATGCCATAGCC  
   

  

MEST F: GCGTGCTGTTCTCTTCCACT 2 554 rs1050582 C/G 0,48-0,49 

 
R: CCCCTTCTCCTCCTCCTTAC  

 
rs34288832 -/T 0,48 

KCNK9 F: GGTGAGATCTCCTCGATCTTG 1 ou 2 429 rs79261376 C/G 0,04 

 
R: GTTGACTACCATTGGGTTCG  

 
rs111673991 A/G * 

  
 

 
rs112551860 A/T * 

  
 

 
rs113907649 A/G * 

  
 

 
rs121908332 T/C * 

  
 

 
rs111826894 A/G * 

  
 

 
rs2615374 

A/G 0,27 

INPP5F F: TTTGATCCTAATTTTCCCCGTA 2 589 rs1063219 C/T * 

 

R: CCTGGTTCTGTGTGGTCAGA  
 

rs1063223 C/T * 

  
 

 
rs1063224 A/C 0,43 

  
 

 
rs12764679 A/G 0,07 

  
 

 
rs1129793 C/T 0,43 

  
 

 
rs1129795 C/T 0,045 

H19 F: GGCGTAATGGAATGCTTGAA 2 646 rs3741219 A/G 0,32-0,38 

 
R: CTGACTCAGGAATCGGCTCT  

 
rs2839704 A/C/T 0,24-0,31 

  
 

 
rs2839703 A/C/T 0,24-0,31 

  
 

 
rs3741216 A/T 0,05-0,32 

  
 

 
rs217727 A/G 0,21 

  
 

 
rs10840159 A/G 0,35 

  
 

 
rs2839702 A/C 0,31-0,35 

IGF2 F: ATCCAATTTTGTGGGGGTGT 1 ou 2 718 rs58562468 A/G 0,06 

 

R: TTATGCATCCCCGCAGCTA  
 

rs7129583 A/G 0,4-0,42 

  
 

 
rs11042774 C/T 0,33 

DLK1 F: GCTTCTCAGGCAATTTCTGC 2 517 rs1802710 C/T 0,25-0,33 

 

R: CAGGTCTCGCACTTGTTGAG  
 

rs34429112 C/T 0,02 

  
 

 
rs78920803 C/T 0,01 

  
 

 
rs2295660 C/T 0,04 

  
 

 
rs117014694 C/T 0,01 

  
 

 
rs1058009 A/G 0,05 

  
 

 
rs35339877 A/G 0,02-0,03 

  
 

 
rs79719118 C/T 0,02 

MEG3 F: GCCCTCCTGTGGTCTGAGTA 1 ou 2 305 rs4906022 C/T 0,24 

 

R: AGAACTGAGTGGGGAGCAAG  
 

rs8013873 C/T 0,13 

  

 

 

rs11859 G/T 0,32 

11- PCR convencional; 2- DHPLC67. 2Troca de base na fita positiva. 3Valores baseados no dbSNP build 135 e UCSC; para 

SNP com mais de dois alelos, MAF = segundo alelo mais frequente. 4Transcrito antisense de expressão paterna do gene 
GNAS. 5Segmento abrangendo todos os transcritos do gene GNAS. *MAF não calculado. 
 Continua 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2076684
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1800504
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs10247562
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2301680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2615374
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Tabela III.3 - Pares de iniciadores para genotipagem de SNP dos 27 IG, que apresentaram pelo menos 

um SNP com MAF ≥ 0,1 (continuação). 

Gene 
Sequência de bases 5’-3’  

do par de iniciadores 

Condições de 

amplificação
1
 

Tamanho do 

amplicon (pb) 

SNP mapeados 

no segmento 

Troca 

de base
2
 

MAF
3
 

RTL1 F: ACCAGGCTCTGGAACTCATC 2 546 rs3825569 C/T 0,46 

 
R: AGCCCGAGAAGAACAAGAGG  

 
rs112643451 A/G * 

 
 

 
 

rs111477324 C/T * 

MKRN3 F: TGCCATTGAGTTTGTTCCAG 1 527 rs2239669 C/T 0,22-0,24 

  R: CCCAGAACTCACTGGGAATG  
 

rs112128357 A/G * 

MAGEL2 F: CAAAACTTGGCTTCCACCAT 1 ou 2 487 rs78245832 A/C 0,16 

 

R: GATCTCGCTCCTGTGTTTCC  
 

rs8920 A/T 0,27-0,39 

  
 

 
rs9785 G/T 0,27-0,28 

NDN F: TAGTGGGCAGTGGGATTAGC 1 ou 2 449 rs2192206 A/G 0,18-0,21 

  R: GAGTTTGCGCTGGTCAAAG  
 

rs112774241 A/G * 

SNRPN F: TTGAGATGTTGATACAGAGATGACTTC 1 ou 2 586 rs2554426 G/T 0,27 

 

R: CCAAGATCACTGCACATGCT  
 

rs705 C/T 0,44-0,46 

  
 

 
rs75184959 A/G 0,02 

  
 

 
rs17114933 C/T 0,08 

IPW F: AAGCCATTATGGGGAAGGAT 1 ou 2 497 rs691 C/T 0,45 

 
R: GACAATAGTTTGGGTGATCACATT  

 
rs13526 A/C 0,4-0,43 

  
 

 
rs111931426 A/G * 

  
 

 
rs16416 -/ACAG 0,42-0,44 

RASGRF1 F: TGATCTCCAGTACGGCATTG 1 ou 2 222 rs2230518 A/G/T 0,26-0,32 

  R: GCAGGCAATCATATCTGCAA  
    ZNF597 F: ATTGCCTTACCCATCAAAGC 1 ou 2 196 rs2270493 A/T 0,04 

  R: GGTTAAGTGAGGGGCTGACC  
 

rs2270494 C/G 0,44-0,49 

ZNF331 F: TCATGAAATAAGGGCTTCCAA 1 ou 2 349 rs61744130 C/T 0,04-0,05 

 

R: TTGATGTTGAGTAAGCTGATTGC  
 

rs8109631 A/G 0,24-0,27 

  
 

 
rs1351 C/T 0,1-0,13 

PEG3 F: ATGGAGGATTCTCCCTTCTC 1 ou 2 465 rs112514758 C/T * 

 
R: TCGAAAGAACCTCTTTGAAGG  

 
rs7251798 C/G 0,008-0,01 

  
 

 
rs113294091 A/G * 

  
 

 
rs111818906 A/G * 

  
 

 
rs33931963 A/G 0,2-0,23 

  
 

 
rs111379886 C/T * 

L3MBTL1 F: TGAGCTGTTTACTGTCTCTGAGC 1 ou 2 550 rs117829136 A/G 0,015 

 
R: TGTTCCCACCATAGCAGTCA  

 
rs1062943 C/T 0,2-0,22 

  
 

 
rs41303927 A/G * 

GNAS-AS14 F: GGTGCTTCCCTTTTTCTCCT 1 ou 2 226 rs1800900 A/G 0,39-0,41 

 

R: GCACAGGTCGTTGTAATTATGG  
    GNAS5 F: CTGACCGCTTTGCTAAATCA 1 ou 2 227 rs7121 C/T 0,38 

  R: GGGCTGTCACTCATGTTCCT  

 

rs11554266 C/T 0,05 

11- PCR convencional; 2- DHPLC67. 2Troca de base na fita positiva. 3Valores baseados no dbSNP build 135 e UCSC; para 

SNP com mais de dois alelos, MAF = segundo alelo mais frequente. 4Transcrito antisense de expressão paterna do gene 
GNAS. 5Segmento abrangendo todos os transcritos do gene GNAS. *MAF não calculado. 
 

 

A análise das sequências e identificação dos SNP foi realizada com auxílio do programa 

Sequencher
TM

 versão 4.10.1 (Gene Codes, Michigan, USA). As sequências genômicas 

flanqueadas pelos iniciadores foram extraídas do UCSC Genome Browser. 

 

 III.3.2.4 Validação da expressão alelo-específica dos IG selecionados 

  

 Conforme descrito no item I.2.3 (Capítulo I), a quantidade de RNA total obtida de 

saliva foi insuficiente para as análises de expressão. Alguns IG foram selecionados para o 

estudo, com base na expressão monoalélica sujeita a imprinting descrita em cérebro  humano 
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ou de camundongo e não tinham, portanto, seus perfis de expressão avaliados em sangue 

periférico humano. Diante disso, avaliamos qualitativamente o padrão de expressão de todos 

os IG estudados, nos oito indivíduos do grupo controle, por meio de sequenciamento de 

Sanger do cDNA. Os pares de iniciadores utilizados para o sequenciamento da maioria dos IG 

foram aqueles da etapa de genotipagem. No entanto, alguns iniciadores estavam mapeados em 

introns e tiveram que ser redesenhados para abranger somente éxons ou junções de éxons. A 

Tabela III.4 lista todos os pares de iniciadores utilizados nesta etapa. Os procedimentos de 

sequenciamento e de análise dos SNP foram os descritos no item III.3.2.3, com a diferença de 

que o reagente DMSO4 foi substituído por H2O, o que melhorou a qualidade da amplificação 

do cDNA. Com base nos SNP em heterozigose, genes com evidências de expressão 

monoalélica foram selecionados para a análise do perfil de expressão alelo-específica, em 

pacientes cujo RNA total pôde ser obtido de sangue periférico. Genes com ausência de 

expressão ou padrão de expressão claramente bialélico foram retirados do estudo.  

 

 III.3.2.5 Análise do perfil de expressão alelo-específica dos IG  

 

 O perfil de expressão alelo-específico dos IG foi analisado, utilizando o 

pirossequenciamento (PSQ) e/ou o sequenciamento de Sanger do cDNA, obtido dos pacientes 

portadores de SNP em heterozigose. Inicialmente, a análise seria realizada somente com o 

PSQ, por ser uma técnica que permite quantificar a expressão relativa de cada alelo, por 

sequenciamento em tempo real (Wang e Elbein, 2006). No entanto, tivemos dificuldade em 

realizar as análises para determinados IG e o equipamento ficou inoperante por longo período, 

devido a problemas técnicos. Assim, o perfil de expressão alelo-específico de uma parte dos 

IG foi analisado utilizando sequenciamento de Sanger, com auxílio do programa PeakPicker 

(Bing Ge e col., 2005), para quantificar a expressão relativa dos alelos. Em ambos os 

métodos, a quantificação de expressão de cada alelo foi obtida pela média dos valores de 

expressão de réplicas técnicas, em triplicata (duplicata, nos casos em que um dos 

experimentos não funcionou). Esses dados foram utilizados para avaliar possíveis desvios do 

perfil de expressão alelo-específica de IG, em pacientes com restrição de crescimento. Valor 

100/0 de expressão relativa dos alelos indicou expressão monoalélica. Desvios da expressão 

monoalélica de até 30% (entre 100/0 e 70/30) foram considerados como indicativos de 

expressão preferencial de um alelo. Valores de expressão relativa dos alelos entre 70/30 e 

50/50 foram considerados como indicativos de expressão bialélica. 
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Tabela III.4 - Pares de iniciadores utilizados na amplificação de cDNA para sequenciamento de 
Sanger, na avaliação qualitativa do padrão de expressão dos 27 IG.  

Gene 
Sequência de bases 5’-3’  

do par de iniciadores
1
 

Condições de 

amplificação
2
 

Tamanho do 

amplicon (pb) 
Posição gênica alvo 

ZDBF2 F: AGACCATCCGAGGTTTCAGA 1 ou 2 684 éxon 3 

 

R: GAATTCCTCATGGTTCTTTGC    

NAP1L5 F: CCCTTACTTCTTGGCGTCAT 1 ou 2 561 éxon 1 

 

R: TCCTCTAACATGGCCGACTC   
 PLAGL1 F: ACTCCAGACCACGGGAGAG 1 190 3'UTR 

 

R2: CCCCAGCTATAGTGATGCAGA   
 GRB10 F2: CTGACAGCGAGGATGTGC 1 ou 2 188 * 

 

R: ATGAATGCATCCCTGGAGAG   
 PEG10 F: GACGAGACGGACAAGGAAGA 2 489 éxon 1 e 3'UTR 

 

R: GATGGAGGTTTTGGCAGGTA   
 SGCE3 F2: TGCTGTTGGGGAATCTGAGT 2 131 * 

 

R2: CTTCCTGTGTTCCACCCTGT  206 
 CALCR F2: GCTTGGGCTCTATTGTTGGA 1 208 5'UTR, éxons 1 e 2 

 

R2: GCAACTGACCACCACTGCTA   
 MEST F2: GTCGATTCTGGATGACCACA 2 508 3'UTR 

 

R: CCCCTTCTCCTCCTCCTTAC   
 KCNK9 F: GGTGAGATCTCCTCGATCTTG 1 ou 2 429 éxon 2 

 

R: GTTGACTACCATTGGGTTCG   
 INPP5F F: TTTGATCCTAATTTTCCCCGTA 2 589 3'UTR 

 

R: CCTGGTTCTGTGTGGTCAGA    

H193 F: GGCGTAATGGAATGCTTGAA 2 565 éxons 4 e 5 

 

R: CTGACTCAGGAATCGGCTCT  646  

IGF2 F: ATCCAATTTTGTGGGGGTGT 1 ou 2 718 3'UTR 

 

R: TTATGCATCCCCGCAGCTA    

DLK13 F: GCTTCTCAGGCAATTTCTGC 2 298 éxon 5 / éxons 5 e 6 

 

R: CAGGTCTCGCACTTGTTGAG  517  

MEG33 F2: GCTGGTGTCTCCATCTCCTG 1 ou 2 164 * 

 

R2: TTCCATCCGCAGTTCTTCAG  198  

RTL1 F: ACCAGGCTCTGGAACTCATC 2 546 éxon 1 

 

R: AGCCCGAGAAGAACAAGAGG    

MKRN34 F: TGCCATTGAGTTTGTTCCAG 1 527 éxon 1 

 

R: CCCAGAACTCACTGGGAATG    

MAGEL24 F2: CAACCGATTACAATGCTACATGA 1 ou 2 340 3'UTR 

 

R: GATCTCGCTCCTGTGTTTCC    

NDN F: TAGTGGGCAGTGGGATTAGC 1 ou 2 449 éxon 1 

 

R: GAGTTTGCGCTGGTCAAAG    

SNRPN F2: GAGGCAGGCATTCTTAGCTG 1 ou 2 224 5'UTR 

 

R2: GCTGTTCCACCAAATCCAAT    

IPW F: AAGCCATTATGGGGAAGGAT 1 ou 2 497 * 

 

R: GACAATAGTTTGGGTGATCACATT    

RASGRF1 F: TGATCTCCAGTACGGCATTG 1 ou 2 209 * 

 

R2: CGGACAAGGATGGATGAAAC    

ZNF597 F2: CCGCATCCTCCAAAGACTC 1 ou 2 203 5'UTR, éxons 1 e 2 

 R2: TTTGTCACGAAGTCCCTGTG    

ZNF331 F: TCATGAAATAAGGGCTTCCAA 1 ou 2 349 éxon 3 

 R: TTGATGTTGAGTAAGCTGATTGC    

PEG3 F: ATGGAGGATTCTCCCTTCTC 1 ou 2 465 éxon 7 

 R: TCGAAAGAACCTCTTTGAAGG    

L3MBTL1 F: TGAGCTGTTTACTGTCTCTGAGC 1 ou 2 550 3'UTR 

 R: TGTTCCCACCATAGCAGTCA    

GNAS-AS1
4
 F: GGTGCTTCCCTTTTTCTCCT 1 ou 2 226 intron 4 

 R: GCACAGGTCGTTGTAATTATGG    

GNAS5 F2: CCAAAGTGCAGGACATCAAA 1 ou 2 206 * 

 R2: TCCTTCATCCTCCCACAGAG    

1Iniciadores F2 e R2 são novos em relação à Tabela III.3. 
21- PCR convencional; 2- DHPLC67. 
3Genes com amplificação prevista de dois amplicons de tamanhos diferentes. 
4Transcrito antisense de expressão paterna do gene GNAS. 
5Segmento abrangendo todos os transcritos do gene GNAS. 
*Variável de transcrito para transcrito. 
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III.3.2.5.1 Procedimentos da análise por PSQ  

 

O PSQ foi realizado no equipamento PyroMark
TM 

ID System (Qiagen), instalado no 

Centro Internacional de Pesquisa (CIPE) - A. C. Camargo Cancer Center, em São Paulo. Para 

sua utilização, estabelecemos colaboração com a Dra. Dirce Carraro, Pesquisadora Científica 

da Fundação Antonio Prudente. 

A metodologia do PSQ inclui uma etapa de amplificação por PCR, utilizando um dos 

iniciadores de cada par modificado na extremidade 5', com adição de molécula de biotina. A 

biotina é necessária para a etapa de captura, descrita abaixo. Os pares de iniciadores usados na 

amplificação do cDNA pré-PSQ foram os mesmos das etapas anteriores, com a diferença de 

que um dos iniciadores de cada par foi novamente sintetizado com a modificação na 

extremidade 5'. Para a corrida do PSQ propriamente dito, foram desenhados iniciadores 

específicos para os SNP de cada IG, com orientação reversa àqueles marcados com biotina 

(Tabela III.5). As etapas do PSQ estão descritas abaixo. Todas as reações foram feitas em 

triplicata de réplicas técnicas.  

  

Amplificação por PCR: para a amplificação do cDNA por PCR, com os iniciadores 

listados na Tabela III.5, utilizaram-se cerca de 80 ng de cDNA, em volume final da reação de 

50 L, na presença de Tris-HCl 20 mM (pH 8,4), Kcl 50 mM, MgCl2 2,5 mM, 150 M de 

cada dNTP, 0,2 M dos iniciadores forward e reverse e 1,5 U de Taq polimerase. As 

condições de amplificação foram semelhantes àquelas descritas no item III.3.2.3, com a 

diferença de que o PCR convencional foi realizado em 45 ciclos, ao invés de 34.  

 

Preparação dos produtos de PCR para PSQ: a 36 L do produto do PCR, 

adicionaram-se 40 L de PyroMark binding buffer (Qiagen) e 4 L de Streptavidin-coated 

Sepharose beads (GE Healthcare). A placa de PCR foi selada e agitada por 10 min a 1.400 

rpm à temperatura ambiente. Em placa específica do instrumento PyroMark, diluiram-se os 

iniciadores do PSQ (Tabela III.5) com PyroMark annealing buffer, para concentração de 0,4 

M em volume final de 40 L. Em seguida, utilizou-se o equipamento PyroMark® Q96 

Vacuum Workstation para capturar as fitas de DNA dos produtos de PCR ligados, pela 

biotina, às beads de estreptavidina. Nesse equipamento, o DNA capturado foi lavado em 

etanol 70%, PyroMark denaturation solution e PyroMark wash buffer 1x, nessa ordem, 

seguindo as instruções do fabricante. Por fim, o DNA ligado às beads foi liberado na placa 

contendo os iniciadores do PSQ. 
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Tabela III.5 - Pares de iniciadores utilizados na amplificação de cDNA pré-PSQ, e iniciadores utilizados no PSQ. 

Gene Orientação 

Par de iniciadores para 

amplificação de cDNA 

(sequência de bases 5’-3’) 

Condições de 

amplificação
1
 

Iniciador do PSQ 

(sequência de bases 5’-3’) 
SNP alvo Troca de base

2
 MAF

3
 

ZDBF2 + F: (bio)AGACCATCCGAGGTTTCAGA 2 R: AGCCTGACCAATATCTACTAGGTTAC rs10932150 A/G 0,4 

 
 R: GAATTCCTCATGGTTCTTTGC      

NAP1L5 - F: CCCTTACTTCTTGGCGTCAT 1 F: GCCTTCCGCCATTACCTCC rs710834  

C/T 0,49 

 
 R: (bio)TCCTCTAACATGGCCGACTC   

 

  KCNK9 - F: GGTGAGATCTCCTCGATCTTG 1 F: ACGTAGAGCGGCTTCTTCTGCAGGG rs2615374 
A/G 0,27 

 
 R: (bio)GTTGACTACCATTGGGTTCG   

   DLK1 + F: (bio)GCTTCTCAGGCAATTTCTGC * R: TGGGCACCGGCAGCGGAAGTC rs1802710  

C/T 0,25-0,33 

 
 R: CAGGTCTCGCACTTGTTGAG      

MEG3 + F2: (bio) GCTGGTGTCTCCATCTCCTG 1 R: GCCACGGCCCACGTGCCAGG rs11859 G/T 0,32 

 
 R2: TTCCATCCGCAGTTCTTCAG      

RTL1 - F: ACCAGGCTCTGGAACTCATC * F: GCCTGGCGGTACTCAAAC rs3825569 C/T 0,46 

 
 R: (bio)AGCCCGAGAAGAACAAGAGG      

NDN - F: TAGTGGGCAGTGGGATTAGC 1 F: TCTGTATCGGGAGGGCCAGG rs2192206 G/A 0,18-0,21 

 
 R: (bio)GAGTTTGCGCTGGTCAAAG      

SNRPN4 + F2: (bio)GAGGCAGGCATTCTTAGCTG 1 ou 2 R1: GGGAAGGCTATAGATAAAGGTATGAC  rs705 C/T 0,44-0,46 

 
 R2: GCTGTTCCACCAAATCCAAT  R2: GGAAGGCTATAGATAAAGGTATGACG    

IPW + F: (bio)AAGCCATTATGGGGAAGGAT 1 ou 2 R: AGGGCTGTTAAATGAAAGAGG rs691 C/T 0,45 

 
 R: GACAATAGTTTGGGTGATCACATT      

RASGRF1 - F: TGATCTCCAGTACGGCATTG 1 ou 2 F: CACCCTGGCGTTGATGTC rs2230518 A/G/T 0,26-0,32 

 
 R2: (bio)CGGACAAGGATGGATGAAAC      

ZNF597 - F: CCGCATCCTCCAAAGACTC 1 ou 2 F: AAATACACAGCCAGATCCTCAA rs2270494 C/G 0,44-0,49 

 

 R2: (bio)TTTGTCACGAAGTCCCTGTG      

L3MBTL1 + F: (bio)TGAGCTGTTTACTGTCTCTGAGC 1 ou 2 R: GATTATAGTGGAACATATACAGAAACC rs1062943 C/T 0,2-0,22 

 

 R: TGTTCCCACCATAGCAGTCA      

GNAS-AS1  + F: (bio)GGTGCTTCCCTTTTTCTCCT 1 ou 2 R: CCTGCCCTCTGGCTCTG rs1800900 A/G 0,39-0,41 

 

 R: GCACAGGTCGTTGTAATTATGG      

11- PCR convencional modificado; 2- DHPLC67.  
2Troca de base na fita positiva.  
3Valores baseados no dbSNP build 135 e UCSC. 
4Dois iniciadores foram testados no PSQ, tendo como alvo o mesmo SNP. 
*Amplificação fraca, insuficiente para o PSQ; diferentes condições de PCR foram testadas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs710834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2615374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1802710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs112643451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs3825569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2192206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs75184959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2230518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2270494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1062943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1800900
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Corrida e análise do PSQ: a placa, contendo as fitas de DNA marcadas com biotina e os 

iniciadores do PSQ de orientação reversa, foi incubada por 2 min a 80º C. Após resfriamento 

por 5 min à temperatura ambiente, a placa foi inserida no aparelho PyroMark
TM 

ID System 

(Qiagen) para a reação do PSQ, conforme instruções do fabricante. As reações de PSQ foram 

avaliadas com auxílio do programa PyroMark Q96 ID versão 1.0 (Qiagen), no modo de análise 

de SNP.  

 

III.3.2.5.2 Procedimentos da análise por sequenciamento de Sanger  

 

Como houve dificuldades com a amplificação de cDNA de determinados IG e problemas 

técnicos com o aparelho do PSQ, as análises do perfil de expressão alelo-específico de alguns 

IG foram realizadas por sequenciamento de Sanger. Os procedimentos de amplificação do 

cDNA por PCR e sequenciamento foram aqueles descritos no item III.3.2.3, com a única 

diferença de que o reagente DMSO4 foi substituído por H2O na etapa de PCR inicial. Os pares 

de iniciadores utilizados para PCR estão listados na Tabela III.4. Todas as reações foram feitas 

em triplicata de réplicas técnicas. A quantificação da expressão relativa de cada alelo foi feita 

com auxílio do programa PeakPicker (Bing Ge e col., 2005).  

 

III.3.2.6 Validação da expressão alelo-específica de IG por PCR quantitativo em 

tempo real (qPCR) 

  

 A validação da expressão alelo-específica dos genes SNRPN e DLK1 foi realizada por 

qPCR  em tempo real, em quatro pacientes (SRS-9, 12, 20 e RC-6) e dois controles (M2 e M3). 

Os iniciadores forward foram desenhados com a extremidade 3' sobre os SNP, sendo um 

iniciador específico para cada alelo (Tabela III.6), utilizando o programa Primer3. Um mismatch 

próximo à extremidade 3' foi inserido nos iniciadores forward para aumentar a especificidade, 

sendo os iniciadores reverse comuns aos forward, conforme descrito anteriormente (Gupta e 

col., 2005). A especificidade dos oligonucleotídeos foi avaliada usando os programas BLAT 

(UCSC) e Primer-BLAST (NCBI). O kit, aparelho e as condições de amplificação são os 

mesmos descritos no item II.3.2.4 (Capítulo II). Todas as reações foram realizadas em triplicata 

de réplicas técnicas. A proporção da expressão entre os alelos T e C foi calculada com base na 

seguinte fórmula: 2
-∆Ct

, na qual ∆Ct = média Ct Alelo T - média Ct Alelo C. 
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Tabela III.6 - Iniciadores utilizados na validação da expressão alelo-específica dos genes SNRPN e 

DLK1. Os iniciadores forward (F) são específicos para os SNP alvo, sendo os iniciadores reverse (R) 

comuns a eles. 

Nome do iniciador 
Iniciadores 
(sequência 5'-3')

1
 

Tamanho do 

amplicon (pb) 
SNP alvo 

Gene / 

segmento alvo 

SNRPN_alelo T (F) TGCATTGTTTCTAGGAGATCCT 

109 rs705 SNRPN 3'UTR  SNRPN_alelo C (F) TGCATTGTTTCTAGGAGATCCC 

SNRPN (R) ATTGCTGTTCCACCAAATCC 

DLK1_alelo T (F) ACGGCGTCTGCACTGTCATT 

136 rs1802710 DLK1 éxon 5   DLK1_alelo C (F) ACGGCGTCTGCACTGTCATC 

DLK1 (R) GTGTGCTGCAGGCAGGTG 

1Na sequência dos iniciadores forward, o SNP está indicado em negrito, e o mismatch está sublinhado. 

 

 

III.3.2.7 Investigação de UPD(14) paterna  

  

 Para a investigação de UPD(14)pat no paciente SRS-12, sete marcadores de 

microssatélites localizados no cromossomo 14 (D14S292, D14S258, D14S280, D14S985, 

D14S74, D14S65, D14S68) foram genotipados, utilizando PCR com iniciadores fluorescentes 

do kit ABI PRISM


 Linkage Mapping Sets v.2.5 (Applied Biosystems), de acordo com o 

protocolo do fabricante. 

 

III.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

III.4.1 Seleção de SNP nos 30 IG selecionados  

 

Inicialmente foram selecionados em bancos de dados, os SNP nas sequências transcritas 

de cada IG, com maior frequência na população geral (MAF ≥ 0,1). Dentre os 30 IG 

selecionados, 26 apresentam SNP, que preenchiam esses critérios (Tabela III.3); assim, os genes 

MEG8, UBE3A, BLCAP e NNAT foram excluídos do estudo. Visto que o gene GNAS possui 

diversos transcritos alternativos, alguns deles sujeitos a imprinting de maneira recíproca, foi 

verificada a possibilidade de avaliar o perfil de expressão de diferentes transcritos desse gene. 

Para isso, selecionaram-se dois SNP, um deles (rs7121) mapeado em segmento compartilhado 

por todos os transcritos de GNAS, e outro (rs1800900) compartilhado por dois transcritos do 

gene: NESP55, transcrito codificador de proteína, de expressão materna, e AS-1, transcrito de 

RNA não codificador, de expressão paterna, antisense ao transcrito NESP55. Durante a análise 

de expressão alelo-específica de IG nos pacientes (item III.4.4.2), observou-se apenas expressão 
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do alelo paterno do SNP rs1800900 em indivíduos heterozigotos, indicando que somente o 

GNAS-AS1 (GNAS antisense RNA 1) é expresso em sangue periférico. 

 

III.4.2 Validação da expressão alelo-específica dos IG  

  

 Primeiramente, foi realizada a amplificação do cDNA total dos oito indivíduos do grupo 

controle, determinando a presença de cDNA dos 27 IG em sangue periférico. Sete genes 

(PEG10, CALCR, IGF2, H19, MKRN3, MAGEL2 e PEG3) apresentaram pouca ou nenhum 

expressão, após visualização de bandas em gel de agarose. Esse resultado poderia ser devido à 

baixa quantidade desses transcritos no sangue ou a problemas técnicos com a amplificação. 

Verificamos a expressão desses genes em seis bancos de dados (UCSC; GeneCards, 

http://www.genecards.org/; Genatlas, http://www.genatlas.org/; LSBM, 

http://www.lsbm.org/site_e/; NCBI - EST, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucest/; BioGPS, 

http://biogps.org/#goto=welcome). Apesar de haver divergências em relação ao nível de 

expressão desses IG em sangue periférico, a maioria dos bancos de dados apontaram para baixa 

ou nenhuma expressão dos genes PEG10, CALCR, IGF2 e MAGEL2 e PEG3. Diferentes 

protocolos de PCR e condições foram testados para os genes H19 e MKRN3, porém não houve 

amplificação adequada. Assim, esses sete IG foram excluídos do estudo do perfil de expressão. 

É importante ressaltar que três desses IG - CALCR, MAGEL2 e MKRN3 -  não tinham o padrão 

de expressão previamente investigado em sangue periférico humano (Tabela III.2).  

Após genotipagem dos indivíduos controle (descrita abaixo), SNP em heterozigose 

foram sequenciados pelo método de Sanger, o que permitiu determinar qualitativamente o 

padrão de expressão mono ou bialélico dos 20 IG com evidências de expressão em sangue 

periférico (Tabela III.7). Ao todo nove transcritos - ZDBF2, KCNK9, DLK1, MEG3, NDN, 

SNRPN, IPW, ZNF597 e L3MBTL1 - apresentaram expressão monoalélica (Tabela III.7, Figura 

III.3). Esses nove genes foram, portanto, incluídos na análise do perfil de expressão alelo-

específica. 

 

http://www.genatlas.org/
http://www.lsbm.org/site_e/
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Tabela III.7 - Análise do padrão de expressão de 20 IG, após sequenciamento do cDNA em oito indivíduos do grupo controle (M1-4, F1-4).  

Gene 
Qualidade da banda em 
gel de agarose (cDNA) 

Qualidade do 
sequenciamento (cDNA) 

Padrão de expressão gênica nos indivíduos controle 
Conclusão 

M1 M2 M3 M4 F1 F2 F3 F4 

ZDBF2 + +                 Monoalélico 

NAP1L5 + +++               
 

? 

PLAGL1 +++ +++                 Bialélico 

GRB10 +++ +++                 Bialélico 

SGCE +++ +++                 * 

MEST +++ +++                 ? 

KCNK9 +++ +++                 Monoalélico 

INPP5F + +++                 Bialélico 

DLK1 + +++                 Monoalélico 

MEG3 +++ +++                 Monoalélico 

RTL1 + NA                 ? 

NDN +++ +++                 Monoalélico 

SNRPN +++ +++                 Monoalélico 

IPW +++ +++                 Monoalélico 

RASGRF1 +++ +++                 ? 

ZNF597 +++ +++                 Monoalélico 

ZNF331 +++ +++                 ? 

L3MBTL1 +++ +++                 Monoalélico 

GNAS-AS1 + +                 ? 

GNAS +++ +++                 Bialélico 

Padrão de expressão gênica: branco = SNP homozigótico (não sequenciado); cinza = indeterminado; laranja = expressão bialélica; verde = expressão monoalélica; amarelo = padrão de expressão 

duvidoso. 
(+) baixa qualidade; (+++) alta qualidade; (?) padrão de expressão duvidoso. 
NA - não analisado, devido baixa qualidade do sequenciamento. 
*SNP rs10247562 do gene SGCE não identificado no sequenciamento. 



145 
 

 

 

 

        

 

 

MEG3  (F2) NDN  (F2) SNRPN  (M2) 

IPW  (F1) ZNF597  (M1) L3MBTL1  (F4) 

D
N

A
 

A
 

c
D

N
A

 

A
 

ZDBF2  (F4) KCNK9  (M3) DLK1  (M2) 

D
N

A
 

A
 

D
N

A
 

A
 

c
D

N
A

 

A
 

c
D

N
A

 

A
 

A 

B GRB10  (M1) INPP5F  (M4) GNAS  (F2) 

D
N

A
 

c
D

N
A

 

PLAGL1  (F2) 

Legenda na próxima página 
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Figura III.3 - Sequenciamento de SNP em heterozigose no DNA e cDNA do sangue periférico de 
indivíduos controle. O SNP está na posição central das sequências. Entre parênteses ao lado do nome do 

gene está a identificação do controle. (A) IG com padrão de expressão monoalélica. (B) IG com padrão 

de expressão bialélica. (C) IG com padrão de expressão duvidoso: no sequenciamento dos genes 
NAP1L5 e ZNF331 observou-se pequeno sinal do alelo menos expresso; o padrão de expressão dos genes 

RASGRF1, MEST e GNAS-AS1 diferiu entre os controles. 
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D
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MEST (M3) 
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 Quatro IG (PLAGL1, GRB10, INPP5F e GNAS) apresentaram expressão bialélica 

(Tabela III.7, Figura III.3). O padrão de expressão dos genes GRB10 e PLAGL1 está de acordo 

com o descrito na literatura (Baran e col., 2015). É importante ressaltar que o projeto 

inicialmente previa a análise de expressão alelo-específica em saliva, um tecido de origem 

ectodérmica. O gene GRB10 tem expressão paterna em cérebro humano (Blagitko e col., 2000), 

tecido de origem ectodérmica, o que justificaria sua análise. Apesar de o padrão de expressão de 

PLAGL1 não ter sido investigado em cérebro humano, esse gene apresentava expressão sujeita a 

imprinting em cérebro de camundongo (Tabela III.2). No projeto inicial, foram selecionados os 

SNP rs1129793 e rs1129795 no gene INPP5F, os únicos com MAF ≥ 0,1 (dbSNP build 135); 

estão mapeados em segmento que se sobrepõe aos dois transcritos do gene INPP5F, mas 

somente um está sujeito a imprinting (Wood e col., 2007), o que explica o padrão de expressão 

bialélico detectado (Figura III.3). Em nova busca no UCSC (dbSNP build 138), foi identificado 

o SNP rs17099318, mapeado no primeiro éxon do transcrito alternativo sujeito a imprinting, que 

não pôde ser adicionado ao estudo devido a baixa frequência do alelo menos frequente (MAF = 

0,085). A expressão do gene GNAS é complexa, podendo ser mono ou bialélica, dependendo do 

transcrito (Eaton e col., 2013). O SNP rs7121 que foi sequenciado (Figura III.3) está mapeado 

em segmento que se sobrepõe a todos os transcritos de GNAS. Isso explica seu padrão de 

expressão bialélico. Portanto, esses quatro genes foram excluídos da análise do perfil de 

expressão alelo-específica. 

O padrão de expressão de cinco IG foi duvidoso - NAP1L5, ZNF331, MEST, RASGRF1 e 

GNAS-AS1 (Tabela III.7, Figura III.3). No sequenciamento dos genes NAP1L5 e ZNF331 

observou-se pequeno sinal do alelo menos expresso (Figura III.3). O padrão de expressão de 

RASGRF1, MEST e GNAS-AS1 diferiu entre os controles (Tabela III.7, Figura III.3). 

Recentemente, a expressão monoalélica de acordo com a origem parental do gene ZNF331 foi 

descrita como sendo isoforma-específica (Court e col., 2014). O SNP rs8109631 selecionado 

abrange todos os transcritos do gene, o que explica a presença de expressão do segundo alelo no 

sequenciamento do cDNA. Apesar da existência de SNP com MAF ≥ 0,1 mapeado 

exclusivamente no transcrito de expressão materna (Court e col., 2014), não houve tempo hábil 

para sua análise. O gene MEST também tem expressão sujeita a imprinting isoforma-específica, 

em sangue periférico (NCBI Gene); apresentou expressão preferencial do alelo paterno da 

isoforma 2 em 10 de 26 placentas humanas, sugestiva de imprinting polimórfico (McMinn e 

col., 2006). Huntriss e col. (2013) atribuíram imprinting polimórfico à isoforma 2 do gene 

MEST na investigação de embriões humanos. Neste trabalho, a busca de SNP do gene MEST,  

somente detectou SNP com MAF > 0,1 sobrepostos às duas isoformas, na região 3'UTR. Apesar 
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da tentativa, a avaliação do padrão de expressão de MEST em cDNA mostrou que sua análise 

era inviável. Assim, os genes MEST e ZNF331 foram excluídos das análises do perfil de 

expressão alelo-específica. Mesmo com padrão de expressão duvidoso, a análise dos genes 

NAP1L5 e GNAS-AS1 não evidenciou expressão bialélica (Tabela III.7). Já o gene RASGRF1  

mostrou expressão bialélica em um único controle (M3; Tabela III.7). Assim, os genes NAP1L5 

e GNAS-AS1 e RASGRF1foram mantidos nas análises do perfil de expressão alelo-específica.  

A baixa qualidade do sequenciamento do gene RTL1 impossibilitou a avaliação de seu 

padrão de expressão. Mesmo assim, o gene não foi descartado e pôde ter o perfil de expressão 

alelo-específica analisado, posteriormente, por sequenciamento de Sanger, após serem 

estabelecidas novas condições de PCR. Quanto ao gene SGCE, verificou-se que o transcrito do 

gene, em que está mapeado o SNP rs10247562, não era expresso em sangue periférico. Não 

encontramos novos SNP na região transcrita desse gene (dbSNP build 138). Assim, o gene 

SGCE foi excluído da análise posterior do perfil de expressão alelo-específica.  

Em resumo, após avaliação qualitativa do padrão de expressão, 13 IG que tinham 

evidência de expressão monoalélica foram selecionados para a análise do perfil de expressão 

alelo-específica, em pacientes cujo RNA total pôde ser obtido de sangue periférico (item 

III.3.1). Conforme discutido acima, genes com ausência de expressão ou padrão de expressão 

claramente bialélico foram retirados do estudo. A Tabela III.8 resume as etapas  da seleção de 

IG para o estudo. 

 

III.4.3 Genotipagem de SNP dos 13 IG com evidência de expressão monoalélica 

 

A genotipagem de SNP foi realizada em 18 pacientes do Grupo I (SRS-4-6, 8-12, 14, 15, 

17, 19-21; RC-1, 3, 4 e 6). Genitores dos pacientes que apresentaram SNP heterozigóticos foram 

genotipados para determinação da origem parental. Os oito indivíduos do grupo controle 

também foram genotipados, para a avaliação da expressão monoalélica. 

Os SNP em heterozigose incluem (a) os informativos, em que foi possível determinar a 

origem parental dos alelos, e (b) os não informativos, em que não foi possível identificar a 

origem parental dos alelos. Ambos os tipos de SNP heterozigóticos foram incluídos na análise 

do perfil de expressão, uma vez que qualquer desvio na expressão dos dois alelos pode ser 

quantificado, independentemente da informação sobre origem parental.  
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Tabela III.8 - Seleção de IG para a análise do perfil de expressão alelo-específica.  

Gene 
SNP com 

MAF>0,1? 
Expressão em 

sangue periférico? 
Expressão monoalélica 
do transcrito com SNP? 

IG selecionado para análise do perfil 
de expressão alelo-específica 

ZDBF2 Sim Sim Sim Sim 
NAP1L5 Sim Sim Duvidosa Sim 

PLAGL1 Sim Sim NÃO - 

GRB10 Sim Sim NÃO - 

PEG10 Sim NÃO - - 

SGCE Sim NÃO* - - 

CALCR Sim NÃO - - 

MEST Sim Sim NÃO - 

KCNK9 Sim Sim Sim Sim 

INPP5F Sim Sim NÃO - 

H19 Sim NÃO - - 

IGF2 Sim NÃO - - 

DLK1 Sim Sim Sim Sim 

MEG3 Sim Sim Sim Sim 

RTL1 Sim Sim Duvidosa Sim 

MKRN3 Sim NÃO - - 

MAGEL2 Sim NÃO - - 

NDN Sim Sim Sim Sim 

SNRPN Sim Sim Sim Sim 

IPW Sim Sim Sim Sim 

UBE3A NÃO - - - 

RASGRF1 Sim Sim Duvidosa Sim 

ZNF597 Sim Sim Sim Sim 

ZNF331 Sim Sim NÃO - 

PEG3 Sim NÃO - - 

BLCAP NÃO - - - 

NNAT NÃO - - - 

L3MBTL1 Sim Sim Sim Sim 

GNAS-AS1 Sim Sim Duvidosa Sim 

GNAS Sim Sim NÃO - 

# Total de IG 
selecionados 

26 19 13 13 

*Transcrito com SNP selecionado não  expresso em sangue periférico. 

 

 

A genotipagem dos 13 IG selecionados para a análise do perfil de expressão alelo-

específica, nos 18 pacientes e oito indivíduos controle, revelou que aproximadamente metade 

dos IG podia ser avaliada por paciente: Heterozigose por IG [Número de SNP em heterozigose 

(152) /  Número de IG avaliados (13)] / Número de indivíduos genotipados (26)].  

 

III.4.4 Análise do perfil de expressão alelo-específica dos IG 

 

III.4.4.1 Testes de qualidade do PSQ 

 

A qualidade do experimento de PSQ é altamente dependente da qualidade da 

amplificação por PCR que é realizada anteriormente. Determinamos as melhores condições de 
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PCR para cada um dos genes investigados. No entanto, a utilização de iniciadores marcados 

com biotina prejudicou a qualidade da amplificação de alguns genes. Os primeiros testes do 

PSQ foram realizados, utilizando DNA e cDNA dos indivíduos controle; para o genes MEG3, 

SNRPN, RASGRF1 e ZNF597, o DNA não pôde ser analisado devido à posição em que os 

iniciadores foram desenhados, abrangendo éxons distantes uns dos outros.A Tabela III.9 resume 

a avaliação de qualidade  do PSQ dos 13 IG selecionados. 

  

Tabela III.9 - Análise de qualidade do PSQ de 13 IG, em DNA e cDNA dos indivíduos controle.  

Gene 
Qualidade da banda em gel de agarose  Qualidade do PSQ  

DNA cDNA DNA cDNA 

ZDBF2 + + + + 

NAP1L5 + + + + 

KCNK9 +++ + +++ + 

DLK1 + - + NA 

MEG31 NA +++ NA +++ 

RTL1 + - - NA 

NDN +++ +++ +++ +++ 

SNRPN1 NA + NA - 

IPW +++ +++ +++ +++ 

RASGRF11 NA +++ NA +++ 

ZNF5971 NA +++ NA +++ 

L3MBTL1 +++ +++ +++ +++ 

GNAS-AS1 +++ +++ +++ +++ 

1Iniciadores desenhados em éxons adjacentes e distantes, não permitindo amplificação do DNA.  
NA, não analisado; (-) experimento não funcionou; (+) baixa qualidade; (+++) alta qualidade. 

  

 Nessa avaliação observamos claramente a relação direta entre a qualidade do PSQ e a 

qualidade da amplificação prévia. As bandas no gel de agarose pós-PCR com sinais fortes são 

fundamentais para um PSQ de boa qualidade. Obtivemos alta qualidade do PSQ de cDNA de 

sete IG (MEG3, NDN, IPW, RASGRF1, ZNF597, L3MBTL1 e GNAS-AS1; Figura III.4), e baixa 

qualidade de três (ZDBF2, NAP1L5 e KCNK9) (Tabela III.9). Não foi possível melhorar a 

qualidade da amplificação desses três IG, mesmo após vários testes em diferentes condições de 

PCR. Ainda, por motivos que desconhecemos, a amplificação do cDNA dos genes RTL1 e 

DLK1, utilizando iniciadores marcados com biotina, não funcionou; o PSQ falhou para o gene 

SNRPN, mesmo após testes com novos iniciadores. 

 Após os testes de qualidade do PSQ nos indivíduos controle, sete IG puderam ser 

analisados por essa metodologia nos 18 pacientes. Os outros seis IG tiveram o perfil de 

expressão alelo-específica analisado, após sequenciamento de Sanger do cDNA. 
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B                                MEG3 (F2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C                                NDN (M4)  
 

 
 

Legenda na página 153 
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D                                IPW (F3) 

 

 
 
 

E                                RASGRF1 (M3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F                                ZNF597 (M1 e F1) 

 

 
Legenda na página 153 
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G                                L3MBTL1 (M1) 

 

 

 

H                                GNAS-AS1 (F4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III.4 - Análise por PSQ de SNP de IG, em heterozigose, em indivíduos do grupo controle. (A - 

H) Á esquerda,pirogramas mostrando os SNP sequenciados, em DNA e cDNA: destacada em amarelo, a 

posição do SNP, estando indicados os valores da quantificação da expressão de cada alelo. À direita, a 
sequência analisada e o resultado esperado calculado para cada genótipo, pelo programa PyroMark ID. 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

III.4.4.2 Perfil de expressão alelo-específica de 13 IG em 18 pacientes com restrição 

de crescimento 

  

 A Tabela III.10 mostra os resultados das análises de expressão alelo-específica dos 13 IG 

nos 18 pacientes. A expressão paterna dos genes ZDBF2, DLK1, NDN, SNRPN, IPW, L3MBTL1 

e GNAS-AS1, e a expressão materna dos genes MEG3 e ZNF597, foram confirmadas. Essas 

observações estão de acordo com os resultados de dois estudos abrangentes que investigaram o 

status de imprinting de IG conhecidos ou putativos, em 46 tecidos adultos de humanos, por 

RNA-seq (Baran e col., 2015; Babak e col., 2015). Foi observada expressão monoalélica, de um 

ou outro alelo desses IG, entre os pacientes investigados (100/0 e 0/100; Tabela III.10), 

demonstrando que o efeito parental era devido a imprinting genômico, e não a fator atuando in 

cis ao alelo expresso (Yuen e col., 2011).  

 A expressão do gene SNRPN foi paterna na maioria dos pacientes, com exceção da 

paciente RC-6, que apresentou expressão monoalélica materna (Tabela III.10). O 

sequenciamento do DNA e do cDNA dessa paciente foi repetido para assegurar que não houve 

troca de amostra ou erro na interpretação dos alelos. Esse resultado foi validado por meio de 

análise de expressão alelo-específica por qPCR (Tabela III.11). A proporção da expressão do 

alelo C (materno) foi cerca de 2.400 vezes maior que a do alelo T (paterno) na paciente, 

confirmando o resultado obtido pelo sequenciamento de Sanger. Uma explicação para esse 

resultado seria de que o alelo paterno esteja silenciado; a expressão do alelo materno, que é 

normalmente silenciado, seria residual. Alguns estudos mostraram que o "silenciamento" do 

alelo sujeito a imprinting do IG (alelo normalmente silenciado) nem sempre é absoluto 

(Matsuoka e col., 1996; Khatib, 2007; Lambertini e col., 2008; Daelemans e col., 2010). Alguns 

IG podem sofrer relaxamento do imprinting e, assim, ter expressão residual, mesmo que bem 

reduzida. Ao analisarem a expressão alelo-específica de IG em placentas humanas, Daelemans e 

col. (2010) observaram padrão contínuo de silenciamento do alelo sujeito a imprinting, variando 

desde genes com silenciamento completo (ex. PEG3, H19, e MEST) até aqueles com 

silenciamento parcial (ex. DLK1, IGF2AS e PHACTR2).  

 Dois tipos de mutações poderiam explicar o possível silenciamento do alelo paterno de 

SNRPN na paciente RC-6: (a) UPD(15)mat ou (b) mutação de ponto inativando o gene. A 

UPD(15)mat é improvável, visto que nenhuma região de perda de heterozigose indicativa de 

UPD foi observada nessa paciente, por aCGH (item II.4.2; Capítulo II). Outra evidência 

contrária a UPD(15)mat é  a expressão normal do gene NDN, localizado cerca de 1,3 Mb de 

SNRPN.  
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Tabela III.10 - Análise do perfil de expressão alelo-específica de 13 IG em 18 pacientes com restrição de crescimento. A quantificação da expressão de cada 
alelo refere-se à média arredondada dos valores de expressão de réplicas técnicas, em triplicata. O número de cada lado da barra representa a expressão da 

respectiva base nitrogenada na coluna "Alelos".  

Gene SNP Alelos Método 

Pacientes 

SRS-21 SRS-20 SRS-19 SRS-17 SRS-15 SRS-14 SRS-12 SRS-11 SRS-10 SRS-9 SRS-8 SRS-6 SRS-5 SRS-4 RC-1 RC-3 RC-4 RC-6 

ZDBF2 rs10932150 A/G Sanger 
 

0/100 0/100 
  

100/0 0/100 
 

100/0 100/0 
   

0/100 
    

NAP1L5 rs710834 C/T Sanger 47/53 17/83 8/92 
 

86/14 
 

20/80 
    

66/34 61/39 
  

86/14 
 

89/11 

KCNK9 rs2615374 A/G Sanger 
  

A/G A/G 
  

A/G 
        

A/G A/G 
 

DLK11  
rs1802710  C/T Sanger 

 
100/0 0/100 0/100 

  
59/41 0/100 100/0 0/100 0/100 0/100 0/100 100/0 17/83 0/100 0/100 

 

rs1058009 A/G Sanger 0/100 
   

0/100 
        

100/0 
    

MEG3 rs11859  G/T PSQ 
   

100/0 100/0 
   

100/0 0/100 
  

97/3 
 

100/0 
   

RTL1 rs3825569 C/T Sanger 
 

100/0 
  

100/0 
   

100/0 100/0 
 

100/0 
  

0/100 
   

NDN rs2192206 A/G PSQ 
 

100/0 
     

0/100 100/0 100/0 
 

0/100 
     

0/100 

SNRPN rs705 C/T Sanger 100/0 
   

100/0 
   

0/100 
 

0/100 
 

0/100 0/100 
 

0/100 0/100 100/0 

IPW1  
rs691  C/T PSQ 100/0 100/0 

 
0/100 0/100 

 
100/0 100/0 0/100 

         

rs13526  A/C Sanger 
    

A/C3 100/0 
 

A/C3 A/C3 
   

100/0 
  

100/0 100/0 
 

RASGRF1 rs2230518 A/G
2
 PSQ 

  
50/50 51/49 

  
48/52 50/50 

   
43/57 

    
50/50 50/50 

ZNF5971 
rs2270494  C/G PSQ 100/0 

  
100/0 

 
0/100 

 
100/0 

 
0/100 

 
0/100 

 
0/100 

 
0/100 0/100 

 

rs2270493  A/T Sanger 
  

0/100 
      

A/T3 
        

L3MBTL1 rs1062943 C/T PSQ 
   

0/100 0/100 
    

0/100 
 

95/5 0/100 0/100 
 

0/100 
  

GNAS-AS1 rs1800900 A/G PSQ 
 

0/100 100/0 
   

100/0 0/100 
 

0/100 
  

100/0 100/0 
 

0/100 
 

100/0 

Cores: azul = expressão monoalélica paterna; vermelho = expressão monoalélica materna; azul claro = expressão preferencial do alelo paterno; vermelho claro = expressão preferencial do alelo 

materno; roxo = expressão bialélica; cinza = SNP heterozigóticos não informativos, impossível atribuir origem parental; laranja = perfil de expressão indeterminado; branco = SNP homozigótico, 
não analisado. 
1Genes com dois SNP analisados, visando a investigar maior número de pacientes. 
2SNP originalmente com quatroalelos; somente os alelos A e G foram observadas. 
3SNP heterozigóticos não analisados; outro SNP no mesmo gene forneceu o resultado. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?rs=rs10932150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs710834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2615374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1802710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1058009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs11859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs3825569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2192206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs13526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2230518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2270494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs2270494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1062943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/snp_ref.cgi?type=rs&rs=rs1800900
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Tabela III.11 - Validação da expressão alelo-específica do gene DLK1 na paciente RC-6, por PCR 
quantitativo em tempo real.  

Indivíduo Réplicas Valor Ct 
Alelo T 

Média Ct 
Alelo T 

Valor Ct 
Alelo C 

Média Ct 
Alelo C 

Delta Ct 
Proporção 

T/C 
Alelo 

Expresso1 

20115 amostra 1 33,5868 35,6097 23,9610 24,3754 11,2342 0.00042 C 

 
amostra 2 37* 

 
24,8061 

    

 
amostra 3 36,2422 

 
24,3592 

    
Controle M2 amostra 1 32,3372 35,4457 23,4215 23,4964 11,9494 0.00025 C 

 
amostra 2 37* 

 
23,4890 

    

 
amostra 3 37* 

 
23,5786 

    
Controle M3 amostra 1 23,2871 23,3829 34,1985 33,9201 -10,5372 1486.03 T 

 
amostra 2 23,4282 

 
34,0927 

    

 
amostra 3 23,4334 

 
33,4692 

    
*Valores Ct indeterminados devido à baixa expressão; para efeito de cálculo, considerou-se o último ciclo da reação (Ct 

=37). 

 

Além disso, a UPD(15)mat está associada com quadro clínico da síndrome de Prader-Willi, o 

que não é o caso dessa paciente. Uma mutação de ponto no alelo paterno do gene SNRPN, 

inativando-o, poderia explicar sua perda de expressão. Em busca na literatura e em bancos de 

dados (OMIM e HMGD, http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php), não encontramos mutações 

de ponto no gene SNRPN em humanos. Somente estão descritas deleções paternas ou 

rearranjos cromossômicos em segmentos abrangendo esse gene, associados com PWS. Por 

outro lado, o banco de dados MGI lista diversos camundongos portadores de diferentes 

mutações no gene SNRPN, incluindo deleções e inserções intragênicas, em heterozigose ou 

homozigose. Em geral, quando sobrevivem a termo, esses animais apresentam características 

fenotípicas da PWS, incluindo déficit de crescimento pré- e pós-natal, níveis de glicose 

diminuídos no sangue, sucção anormal durante a amamentação e distúrbios de 

comportamento. A paciente RC-6 apresentou baixo peso ao nascimento (entre os percentis 5 e 

10) e, na avaliação clínica aos 7 anos de idade, apresentava déficit de crescimento (estatura e 

peso abaixo do 3
o
 percentil), idade óssea atrasada e pequenas manchas hipo e hipercrômicas 

nos braços. Seu desenvolvimento neuropsicomotor fora normal e não apresentava hiperfagia 

Não havia, portanto, sinais clínicos indicativos de tratar-se de PWS. Uma mutação 

epigenética no cromossomo materno, com sua paternalização,  é alteração improvável, pois, 

nesse caso, seria esperada expressão bialélica de SNRPN e NDN, o que não foi observado.  

 Os genes DLK1 e RTL1, ambos mapeados em 14q32, apresentaram perfis de expressão 

inesperados, com parte dos pacientes expressando o alelo materno e a outra, o alelo paterno 

(Tabela III.10). Ainda, um paciente (SRS-12) teve expressão bialélica de DLK1. Quando este 

estudo foi iniciado, não havia dados sobre o status de imprinting desses genes no sangue 
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periférico de humanos. Hoje sabe-se que DLK1 e RTL1 estão sujeitos a imprinting genômico 

em diversos tecidos de humanos, incluindo cérebro (Babak e col. 2015), com expressão 

exclusivamente paterna. Em sangue periférico, há dados somente para DLK1, que apresentou 

expressão paterna (Babak e col. 2015). 

 Os pacientes SRS-9 e SRS-20 tiveram expressão materna de DLK1 no sangue; o 

sequenciamento do DNA e cDNA foi repetido para assegurar que não houve troca de amostra 

ou erro na interpretação dos alelos. A análise de expressão alelo-específica do gene DLK1 por 

qPCR não funcionou, o que impossibilitou a confirmação. Entretanto, a validação da 

expressão exclusiva do alelo materno de SNRPN na paciente RC-6 já havia indicado que os 

resultados do sequenciamento de Sanger eram confiáveis. Como discutido no caso do gene 

SNRPN, o alelo paterno de DLK1 poderia estar silenciado devido a mutação genética ou 

epigenética no cromossomo paterno, e a expressão materna observada seria residual. 

Utilizando duas plataformas distintas para a análise de expressão alelo-específica (microarray 

Illumina e Sequenom). Daelemans e col. (2010) demonstraram o silenciamento incompleto do 

alelo sujeito a imprinting de DLK1 em vários indivíduos, o que apoia a explicação para a 

expressão materna observada nos paciente SRS-9 e SRS-20, além do pequeno desvio de 

expressão alélica no paciente RC-1 (17/83; Tabela III.10). 

  Em humanos, mutações (epi)genéticas em 14q32, tais como UPD(14)mat, deleção 

paterna e hipometilação da ICR (IG-DMR), que regula a expressão de IG no cluster sujeito a 

imprinting em 14q32, resultam em fenótipo que inclui restrição de crescimento intrauterino e 

pós-natal, hipotonia, puberdade precoce e obesidade (síndrome de Temple, Ioannides e col., 

2014). Mutações de ponto no gene DLK1 não foram descritas em humanos (OMIM). 

Camundongos knockout ou heterozigóticos quanto a mutações nesse gene, que sobreviveram 

a termo, apresentaram quadro fenotípico que incluiu alteração de proliferação e diferenciação 

celulares, restrição de crescimento pré- e pós-natal, alterações morfológicas da placenta, 

alterações dos músculos esquelético e cardíaco, redução de tecido adiposo marrom e 

alterações no sistema imune (MGI). As análises de aCGH dos pacientes SRS-9 e SRS-20 não 

revelaram regiões de perda de heterozigose sugestivas de UPD ou CNV possivelmente 

patogênicas em 14q32 (item II.4.2; Capítulo II). A hipometilação da IG-DMR no cromossomo 

paterno não explicaria a perda de expressão paterna de DLK1 no paciente SRS-20, uma vez 

que a expressão de RTL1, outro IG paterno no mesmo cluster, teve expressão normal. O 

quadro clínico do paciente é típico de SRS, apresentando ainda desproporção craniofacial. Por 

outro lado, a paciente SRS-9 não apresentou expressão paterna de DLK1 ou de RTL1, 

enquanto que MEG3 estava normalmente expresso no cromossomo materno. A hipometilação 
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da IG-DMR no cromossomo paterno, levando a sua maternalização, seria uma explicação para 

esses achados. Apesar de apresentar quadro clínico compatível com o da SRS, a paciente 

SRS-9 tinha também microcefalia, um sinal atípico; não tinha sinais indicativos da síndrome 

de Temple. 

 Já a paciente SRS-12 apresentou expressão bialélica de DLK1, indicativa de que o 

alelo materno, normalmente silenciado, esteja ativo; UPD(14)pat ou hipermetilação da IG-

DMR no cromossomo materno, levando à paternalização do cluster, poderiam explicar a 

ativação do alelo materno de DLK1. Alternativamente, a expressão bialélica de DLK1 pode 

representar variação rara sem efeito clínico e foi descrita anteriormente em placenta humana 

normal (Daelemans e col., 2010). Infelizmente não foi possível avaliar o perfil de expressão 

dos genes RTL1 e MEG3 nessa paciente, devido à ausência de SNP heterozigóticos, o que 

dificulta a interpretação do resultado. A possibilidade de UPD(14) foi afastada pela 

genotipagem de sete marcadores de microssatélites no cromossomo 14, mostrando herança 

biparental (a técnica de aCGH  para análise de perda de heterozigose não funcionou). Essa 

paciente tem suspeita clínica de SRS, mas apresentava quadro clínico atípico. Além das 

características de SRS, como restrição de crescimento intrauterino e pós-natal, 

microretrognatia, clinodactilia de 5
os

 dedos e sudorese excessiva, ela apresentou hipotonia, 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, hipertelorismo, estrabismo divergente e refluxo 

gastroesofágico. Seu fenótipo não é compatível com o observado em pacientes com 

UPD(14)pat, o que contradiz uma possível associação entre a alteração do perfil de expressão 

de DLK1 e o quadro clínico da paciente. Apesar de a expressão bialélica de DLK1 poder 

representar variação normal da população, a possibilidade de ter implicação clínica não pode 

ser excluída. 

 Diante das hipóteses consideradas nos casos dos pacientes SRS-9, SRS-12 e SRS-20, 

foi investigado o padrão de metilação das CpG da região cromossômica sujeita a imprinting 

em 14q32, presentes no microarray Infinium Human Methylation 450 (após realização da 

investigação de metilação global; Capítulo IV). Uma busca por CpG com perda ou ganho de 

pelo menos 20% de metilação (-0,2 ≥ deltaβ ≥ 0,2), nos pacientes em relação aos indivíduos 

controle, não revelou alterações. Esse resultado diminuiu a probabilidade de as alterações do 

perfil de expressão alelo-específica nos pacientes SRS-9, SRS-12 e SRS-20 terem sido 

causadas por mutações epigenéticas.  

 O perfil de expressão do gene RTL1 pôde ser avaliado em quatro pacientes. Em três 

deles, SRS-6, SRS-9 e SRS-10,  detectou-se expressão monoalélica materna, e em um, SRS-

20, expressão paterna. Conforme discutido acima, RTL1 está sujeito a imprinting em diversos 
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tecidos de humanos, incluindo placenta, cérebro e fibroblastos, como expressão 

exclusivamente do alelo paterno (Morcos e col., 2011; Kagami e col., 2012; Babak e col. 

2015); entretanto, não foram encontrados dados sobre sua expressão em sangue. É improvável 

que três, dentre os quatro pacientes que puderam ser avaliados, tenham tido alteração da 

expressão de RTL1. Uma hipótese é que esse gene tenha expressão monoalélica aleatória em 

sangue periférico, fenômeno descrito para vários genes humanos (Chess, 2012). 

Anteriormente, Kagami e col. (2008) relataram problemas ao avaliar a expressão alelo-

específica de RTL1, uma vez que os iniciadores que hibridizavam em segmento transcrito 

amplificavam RTL1 e RTL1as, este um transcrito antisense totalmente sobreposto a RTL1, que 

também está sujeito a imprinting, com expressão no cromossomo materno. O transcrito 

RTL1as contém vários miRNAs, que agem como repressores da expressão de RTL1 (Kagami 

e col., 2008). Diante disso, é possível que os iniciadores, utilizados neste trabalho, para 

amplificar o transcrito de RTL1 tenham amplificado também o transcrito RTL1as. Como não 

foi observada expressão bialélica, resta a possibilidade de amplificação preferencial de um 

transcrito em relação ao outro, o que explicaria a expressão materna em três pacientes e, 

paterna em outro. Babak e col. (2015) demostraram que a expressão de Rtl1 pode ser paterna 

ou materna em diferentes tecidos de camundongos, o que corrobora as observações neste 

estudo. 

 O gene RASGRF1, que teve padrão de expressão duvidoso na avaliação feita no item 

III.4.2, apresentou expressão bialélica em todos os pacientes com SNP em heterozigose. A 

expressão do gene Rasgrf1 foi relatada como sendo paterna em cérebro de camundongo; uma 

DMR metilada no cromossomo paterno foi descrita (Yoon e col., 2002). Em humanos, o 

status de imprinting do gene RASGRF1 é desconhecido. Ele foi incluído neste estudo devido 

às evidências de imprinting em camundongos, e à associação com crescimento fetal e 

distúrbio de comportamento nesses animais. Yuen e col. (2011) relataram DMR com 

metilação materna em mesênquima placentário humano; no entanto, estudos de expressão não 

foram informativos.  Outro estudo investigou o padrão de metilação de três ilhas CpG em 

sangue e espermatozoides humanos, utilizando pirossequenciamento; ao contrário do 

observado para o gene Rasgrf1 de camundongo, as ilhas CpG associadas ao gene RASGRF1 

em humanos não apresentaram metilação diferencial, de acordo com a origem parental 

(Pitamber e col., 2012).  A análise do perfil de expressão do gene RASGRF1, neste trabalho, 

também indicou que ele não está sujeito a imprinting no sangue periférico em humanos. Deve 

ser ressaltado, entretanto, que o gene RASGRF1 possui vários transcritos alternativos e o SNP 

investigado está localizado em segmento presente em todos eles; a análise não seria capaz de 
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detectar expressão monoalélica, se esse gene sofresse imprinting de maneira isoforma-

específica, como acontece com os genes INPP5F, ZNF331 e GNAS. 

 O gene NAP1L5, que também apresentou padrão de expressão duvidoso nas etapas 

anteriores, teve expressão bialélica em três pacientes e expressão preferencialmente paterna 

em outros três (Tabela III.10). Nos pacientes com SNP em heterozigose, mas não 

informativos quanto à origem parental, notou-se expressão preferencial de um alelo em 

relação ao outro. No processo de seleção de IG para a avaliação do perfil de expressão, neste 

estudo, foi verificado que NAP1L5 tinha expressão bialélica em sangue periférico humano 

(Frost e col., 2010), mas exclusivamente paterna em cérebro de camundongo (Tabela III.2). 

Esse IG teve expressão paterna descrita em cérebro, coração e língua de um feto humano e 

expressão monoalélica, sem determinação de origem parental, em outros dois fetos, nos 

mesmos tecidos (Wood e col., 2007). Dois estudos recentes mostraram que NAP1L5 tem 

expressão sujeita a imprinting ou compatível com imprinting, em pelo menos 33 tecidos 

adultos em humanos, incluindo o sangue (Baran e col., 2015; Babak e col., 2015). Os desvios 

de expressão maiores que 70/30, observados na maioria dos pacientes deste trabalho, podem 

indicar que NAP1L5 esteja na verdade parcialmente sujeito a imprinting no sangue, com 

expressão residual do alelo silenciado (materno). Isso explicaria as variações detectadas na 

quantificação dos alelos, que não necessariamente têm implicação clínica. Alternativamente, 

esses desvios de expressão podem representar artefatos devido à metodologia utilizada 

(sequenciamento de Sanger do cDNA), que não é tão precisa quanto o PSQ para quantificar a 

expressão alelo-específica.  

 Houve dificuldade na avaliação do perfil de expressão do gene KCNK9. Nos quatro 

controles analisados, esse IG apresentou expressão monoalélica (Tabela III.5). No entanto, 

seu perfil de expressão foi inconsistente nas réplicas técnicas das amostras dos pacientes, 

mesmo após duas repetições do experimento. Por exemplo, um paciente apresentava 

expressão monoalélica ou bialélica de KCNK9, em réplicas técnicas da mesma amostra de 

cDNA. Esse gene apresentou expressão monoalélica compatível com imprinting genômico 

em ampla gama de tecidos humanos, incluindo o sangue (Babak e col. 2015). Entretanto, 

outro estudo não encontrou evidência de expressão monoalélica de KCNK9 em células 

linfoblastóides e em fibroblastos (Morcos e col., 2011). No UCSC Genome Browser, KCNK9 

possui um transcrito alternativo não codificador e o SNP avaliado neste trabalho  abrange 

ambos os transcritos desse gene. Existe, portanto, a possibilidade de que esse transcrito 

alternativo, se expresso no sangue, esteja interferindo na análise do perfil de expressão. No 



161 
 

 

entanto, isso não explica a variabilidade do perfil de expressão numa mesma amostra de 

cDNA.  

  

III.5 CONCLUSÕES 

  

 A utilização de PSQ e sequenciamento de Sanger para avaliar o perfil de expressão 

alelo-específica em pacientes com restrição de crescimento, a maioria com suspeita da SRS, 

foi uma abordagem inovadora. Até o momento, nenhum outro estudo havia utilizado essas 

técnicas na avaliação direta de pacientes, buscando explicar seus fenótipos. Muitos estudos 

utilizaram microarrays ou RNA-seq para avaliar o perfil de expressão alelo-específica, em 

tecidos de camundongos e humanos, na busca por novos IG (Bjornsson e col., 2008; Babak e 

col., 2008; Wang e col., 2011; Barbaux e col., 2012; DeVeale e col., 2012; Metsalu e col., 

2014). Outros grupos descobriram novos IG a partir da identificação de DMR em diferentes 

tecidos humanos, utilizando microarrays de metilação e diferentes tecnologias de 

sequenciamento de nova geração (Choufani e col. 2011; Nakabayashi e col. 2011; Yuen e col. 

2011; Docherty e col. 2014; Steyaert e col. 2014). Diante da associação entre imprinting, 

metilação do DNA e crescimento fetal, outros estudos têm investigado o padrão de metilação 

global em amostras de tecido normal comparado ao de tecidos associados a restrição de 

crescimento, principalmente a placenta (Banister e col., 2011; Lambertini e col., 2011; 

Hillman e col., 2015). Em pacientes com doenças relacionadas a imprinting genômico, como 

Beckwith-Wiedemann, Silver-Russell, Prader-Willi, diabetes melito neonatal transitória tipo 1 

e pseudo-hipoparatireoidismo tipo IB, a aplicação de diferentes técnicas revelou alterações de 

metilação em loci sujeitos a imprinting, não específicos dessas síndromes (Eggermann e col., 

2011; Court e col., 2013; Poole e col., 2013).  

 Uma parcela dos IG apresenta expressão monoalélica restrita a determinados tecidos 

ou a estágios de desenvolvimento; no entanto, as DMR germinativas, que regulam esses IG, 

mantêm a metilação alelo-específica em tecidos somáticos adultos, independentemente dos 

níveis absolutos de expressão (Woodfine e col., 2011). Portanto, diferenças no padrão de 

metilação de DMR nem sempre estão associadas a diferenças na expressão gênica em tecidos 

adultos (Frost e col., 2010; Woodfine e col., 2011; Lambertini e col., 2011; Lambertini, 

2014). DMR sujeitas a imprinting genômico podem existir em associação com IG, mesmo em 

tecidos em que o gene não é expresso ou tem expressão bialélica (ex. IGF2 no sangue; Yuen e 

col., 2011). Além disso, o fenômeno da expressão alelo-específica não é restrito ao imprinting 

e nem todos os mecanismos epigenéticos podem ser encontrados em todos os lócus sujeitos a 
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imprinting. Por esse motivo, estudos que investigam atributos individuais da estrutura da 

cromatina, sem correlacionar com a expressão gênica, podem não ser eficientes em identificar 

IG (Morcos e col., 2011). Dessa forma, a avaliação direta da expressão de IG, discriminando a 

expressão de cada alelo parental, pode revelar possíveis alterações no controle epigenético 

desses IG (Bjornsson e col., 2008). Justifica-se, assim, a abordagem de análise do perfil de 

expressão alelo-específica de IG, utilizada neste trabalho. A investigação do padrão de 

metilação global em paciente com restrição de crescimento, complementando a análise de 

expressão realizada neste capítulo, é o tema do Capítulo IV. 

 Durante o desenvolvimento deste estudo, alguns trabalhos foram publicados 

demonstrando o poder do PSQ para quantificar a expressão alelo-específica de genes sujeitos 

a imprinting (Yang e col., 2013; McKeown e col., 2014; Yang e col., 2015). Esses grupos 

mostraram que o PSQ apresenta diversas vantagens sobre outros métodos para determinar 

desvios da expressão alélica, como baixo custo, precisão, rapidez, alto rendimento e 

escalabilidade. Além disso, o PSQ tem alta sensibilidade, sendo capaz de distinguir diferenças 

de 1% na expressão alélica (Yang e col., 2013). Esses trabalhos reforçaram a utilização do 

PSQ neste estudo.  

 Infelizmente, devido a problemas inesperados com a amplificação de alguns IG e a 

problemas técnicos do equipamento PyroMark
TM 

ID System, a expressão alelo-específica 

desses IG teve que ser avaliada utilizando o sequenciamento de Sanger, uma técnica menos 

sensível para essa finalidade. Apesar de terem sido utilizadas duas técnicas distintas, a análise 

final não pareceu prejudicada. A expressão monoalélica (100/0) era esperada para a maioria 

dos IG avaliados nos pacientes; ambas as técnicas mostraram-se robustas em detectar esse 

padrão de expressão. Inclusive, a análise de expressão alelo-específica por qPCR permitiu 

validar a expressão materna do gene SNRPN na paciente RC-6, detectada por meio de 

sequenciamento de Sanger, mostrando a confiabilidade da técnica. Além disso, o 

sequenciamento de Sanger, seguido de análise com o programa PeakPicker, foi capaz de 

detectar expressão bialélica do gene DLK1 na paciente SRS-12. Apesar de a quantificação 

alélica por essa técnica não ser tão precisa quanto a obtida com o PSQ, não é esperado que os 

graus de desvio tenham impactado a análise. 

 A investigação do perfil de expressão alelo-específica de IG tem muitas vantagens em 

relação à busca por alterações no padrão de metilação desses genes. Entretanto, o PSQ e o 

sequenciamento de Sanger apresentaram algumas limitações. Pela quantificação da expressão 

de um alelo parental em relação ao outro, essas técnicas permitiram a inferir alterações 

genéticas ou epigenéticas, mas não forneceram a medida da expressão absoluta do gene. Além 
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disso, por se tratar de análise alelo-específica, havia dependência da hererozigose de SNP, que 

não estava presente em cada um dos 13 IG investigados, em todos os 18 pacientes. Isso 

resultou numa análise em que cada paciente teve um subgrupo de IG avaliado (Tabela III.10). 

Outra limitação foi o fato de termos analisado o perfil de expressão de IG em apenas um 

tecido, o sangue periférico. A investigação de saliva estava prevista no projeto inicial, mas 

não foi realizada devido à dificuldade em se coletar esse material de pacientes de pouca idade 

e à pequena quantidade de RNA obtido das amostras. A análise de expressão gênica no 

sangue pode não ter revelado alterações que fossem restritas ao período do desenvolvimento. 

Por fim, alguns SNP estavam mapeados em segmentos compartilhados por mais de um 

transcrito do gene (ex. INPP5F, ZNF331 e GNAS), ou em transcrito alternativo não expresso 

no sangue (ex. SGCE), impossibilitando a análise de expressão alelo-específica. 

 Apesar das limitações e dificuldades, o PSQ e o sequenciamento Sanger mostraram-se 

técnicas robustas para avaliar o perfil de expressão alelo-específica de IG. Foi confirmada a 

expressão monoalélica de acordo com a origem parental de 10 IG (ZDBF2, DLK11, MEG3, 

RTL1, NDN, SNRPN, IPW, ZNF597, L3MBTL1 e GNAS-AS1), a expressão bialélica de 

RASGRF1 e foi indicada a possibilidade de imprinting parcial de NAP1L5, em sangue 

periférico. A análise do perfil de expressão de IG em pacientes com restrição de crescimento 

relevou alterações de expressão em 22% (4/18) dos pacientes investigados; entretanto, a 

relação dessas alterações com o quadro clínico permanece por esclarecer. A continuidade do 

estudo desses pacientes, visando a determinar a causa das alterações de expressão alélica de 

determinados IG, poderá relevar novos mecanismos de regulação epigenética ou novas 

mutações nesses IG, e estabelecer a relação com o fenótipo clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Investigação do padrão de metilação global em pacientes  

com restrição de crescimento 
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Capítulo IV 

 

 

IV.1 INTRODUÇÃO 

 

 IV.1.1 A metilação do DNA 

 

 Os mecanismos epigenéticos regulam a transcrição gênica, sem alterar a sequência do 

DNA. As modificações epigenéticas da cromatina asseguram a especificidade celular e são 

estáveis, transmitindo-se através de mitoses, o que garante a propagação da expressão gênica 

específica de cada linhagem celular. A metilação do DNA é a modificação epigenética mais 

bem estudada, sendo essencial para o desenvolvimento dos mamíferos. Desempenha papéis 

importantes em vários processos celulares, incluindo a regulação da expressão gênica, a 

repressão de retrotransposons, a manutenção da estabilidade genômica, a compensação de 

dosagem do cromossomo X e a regulação coordenada de genes sujeitos a imprinting (revisão 

em Monk, 2015).  

 A metilação do DNA constitui-se na adição de grupo metil no quinto carbono de 

resíduos de citosina (5mC) de dinucleotídeos CG, denominados CpG.  Esses dinucleotídeos 

podem estar agrupados em pequenas extensões de DNA, chamadas de ilhas CpG. As ilhas 

CpG compreendem 1-2% do genoma, têm cerca de 200 pares de bases a vários kilobases de 

extensão e uma frequência de CpG aproximadamente cinco vezes maior do que a do genoma 

como um todo (revisão em Koukoura e col., 2012). 

 As ilhas CpG estão associadas com aproximadamente 70% das regiões promotoras do 

genoma, sendo seu estado de metilação importante para a regulação transcricional. Em geral, 

quando determinado segmento de dinucleotídeos CpG está metilado numa ilha CpG 

localizada na região promotora, o gene fica silenciado; a ilha CpG é então considerada como 

"hipermetilada". Por outro lado, a ausência de metilação em dinucleotídeos CpG numa ilha 

CpG localizada em região promotora resulta na ativação do gene associado; nesse caso, a ilha 

CpG está "hipometilada" (revisão em Koukoura e col., 2012). As regiões hipometiladas têm 

configurações características da cromatina e frequentemente recrutam proteínas 

especializadas. Essa associação pode impedir a ligação da maquinaria de metilação do DNA 

mantendo, assim, o estado hipometilado (revisão em Monk, 2015). Por outro lado, promotores 

metilados preferencialmente se ligam a proteínas específicas, como MECP2 (methyl CpG 

binding protein 2) e as MBD (methyl-CpG binding domain), inibindo seu reconhecimento por 

fatores de transcrição e RNA polimerases (revisão em Koukoura e col., 2012). A maioria dos 
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CpG em genomas de mamíferos (60-80%) permanecem metilados durante o 

desenvolvimento; no entanto, ilhas CpG mapeadas em promotores de vários genes 

housekeeping ou de genes regulados durante o desenvolvimento estão constitutivamente 

hipometiladas (Smith e Meissner, 2013). 

 Aproximadamente 2% dos 28 milhões de CpG do genoma humano apresentam níveis 

de metilação próximos a 50% em um ou mais tipos celulares e estão associados com 

expressão gênica em níveis intermediários (Elliot e col., 2015). As regiões de metilação 

intermediária são em sua maioria independentes de alelo, estão conservadas entre indivíduos, 

e entre camundongos e humanos, sugerindo função conservada. Entre as regiões 

"hemimetiladas" do genoma, estão aquelas diferencialmente metiladas (DMR; Differentially 

Methylated Region), na linhagem germinativa ou somática, que retêm a metilação apenas no 

alelo materno ou paterno, resultando em uma cópia totalmente metilada e outra desmetilada 

(revisão em Monk, 2015). Essas DMR são, entre outros mecanismos epigenéticos, cruciais 

para a regulação da expressão monoalélica, de acordo com a origem parental, dos genes 

sujeitos a imprinting (IG). 

 Apesar da variabilidade intraindividual e da expressão tecido-específica, os IG 

mantêm suas DMR no tecido adulto. Os níveis de metilação do DNA de IG são, portanto, 

indicadores valiosos da estabilidade epigenética (Woodfine e col., 2011).  Uma vez que a 

modulação epigenética da expressão gênica é responsável por modificações tecido-específicas 

e temporais durante o crescimento e o desenvolvimento, alterações de metilação do DNA 

estão associados com grande variedade de doenças, incluindo deficiência intelectual, as 

síndromes associadas a imprinting e o câncer (Feinberg, 2007).  

 

 IV.1.2 Alterações de metilação do DNA nas síndromes associadas a imprinting 

  

 Nas doenças associadas a imprinting, observa-se alteração de metilação ou mutação 

em lócus específicos, como causa dessas condições (Tabela I.1, Capítulo I). Especificamente, 

a perda de imprinting devido a hipo ou hipermetilação de DMR explica proporção 

significativa dos casos de diabetes melito neonatal transitória tipo 1 (TNDM; MIM #601410; 

20%), Silver-Russell (SRS; MIM #180860; ~40%) e Beckwith-Wiedemann (BWS; MIM 

#130650; 45-60%) (Azzi e col., 2014a). Geralmente, a perda da metilação do centro de 

imprinting  ICR1 (Imprinting Center Region 1) é parcial em pacientes com SRS, sugerindo 

que essa alteração epigenética ocorra após a fertilização, em algum momento no início do 

desenvolvimento embrionário, e resulte em uma distribuição em mosaico durante o 
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desenvolvimento (Gicquel e col., 2005). Essa interpretação encontra apoio na identificação de 

alguns pares de gêmeos monozigóticos discordantes quanto ao fenótipo de SRS ou BWS e à 

alteração de metilação correspondente (Yamazawa e col., 2008; Eggermann, 2010a). Ainda, 

quase a totalidade dos casos de SRS e BWS, com alterações de metilação em 11p15, é 

esporádica, reforçando a ideia de que esses erros ocorram após a fertilização.  

 Uma descoberta surpreendente foi que pacientes com TNDM podiam apresentar 

alterações de metilação em outros lócus sujeitos a imprinting, além da hipometilação de 6q24, 

específica da doença. Fenotipicamente, pacientes com TNDM e hipometilação em múltiplos 

lócus apresentam peso médio ao nascimento ligeiramente maior do que aqueles que possuem 

alterações restritas a 6q24, alguns apresentando ainda características clínicas atípicas da 

TNDM (Mackay e col., 2006). Os autores sugeriram que qualquer paciente com 

hipometilação de um lócus metilado no cromossomo materno poderia manifestar perda de 

metilação em outros lócus, potencialmente influenciando o quadro clínico. Posteriormente, 

mostrou-se que as alterações de metilação em múltiplos lócus sujeitos a imprinting (MLMD; 

Multilocus Methylation Defect) não ocorriam exclusivamente na TNDM, com a descrição de 

pacientes com BWS e SRS que apresentavam MLMD, além das mutações epigenéticas 

específicas em 11p15 (Rossignol e col., 2006; Azzi e col., 2009; Turner e col., 2010). No 

entanto, ao contrário da TNDM, em que se observou apenas hipometilação de lócus sujeitos a 

imprinting no cromossomo materno, hipo e hipermetilação de lócus sujeitos a imprinting, em 

ambos os cromossomos, materno e paterno, foram detectadas em pacientes com SRS e BWS. 

Esses estudos mostraram que defeitos de metilação não são necessariamente restritos a um 

lócus cromossômico, mas podem afetar diversos lócus ao mesmo tempo e, consequentemente, 

desregular a expressão de vários IG.  

 Até então, não se sabia se as alterações de metilação associadas a síndromes de 

imprinting seriam resultado de mutações epigenéticas primárias, potencialmente influenciadas 

pela exposição a fatores ambientais, ou consequência de mutações epigenéticas secundárias, 

resultantes de mutação genética inicial em fator que atuaria no estabelecimento ou na 

manutenção da metilação do imprinting. Dois anos após a descoberta da MLMD, Mackay e 

col. (2008) relataram sete pacientes com TNDM e MLMD, que eram ainda homozigóticos ou 

heterozigóticos compostos quanto a mutações no gene ZFP57 (ZFP57 zinc finger protein). 

Essa foi a primeira descrição de mutações monogênicas causando alterações globais de 

metilação de forma hereditária. Entre os nove pacientes com mutação em ZFP57, seis 

apresentaram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que não estava presente nos 

pacientes não portadores da mutação. Por outro lado, foi demonstrado que mutações em 
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ZFP57 não estavam associadas à perda do imprinting em pacientes com SRS ou BWS 

(revisão em Eggermann e col., 2012a). Hoje se sabe que doenças associadas a MLMD podem 

ter origem primariamente genética, resultando de mutações em fatores de atuação in trans: 

mutações de efeito materno nos genes NLRP7 (NLR family, pyrin domain containing 7) e 

KHDC3L (KH domain containing 3-like, subcortical maternal complex member) foram 

observadas em mulheres com gestações recorrentes de molas hidatiformes completas 

biparentais;  mutação de NLRP2 (NLR family, pyrin domain containing 2) foi descrita em um 

único caso familial de BWS; mutações de ZFP57 ocorre em proporção significativa dos casos 

de TNDM (Poole e col., 2013) e, recentemente, mutações de efeito materno em NLRP5 (NLR 

family, pyrin domain containing 5) foram identificadas em pacientes com MLMD e 

características clínicas sobrepostas de síndromes associadas a imprinting, frequentemente com 

desenvolvimento neuropsicomotor anormal (Docherty e col., 2015). No entanto, esses fatores 

estão longe de serem os únicos envolvidos na etiologia molecular da MLMD (Azzi e col., 

2014a). As causas não genéticas das mutações epigenéticas podem incluir fatores ambientais, 

reprodutivos e estocásticos. Há evidência clara de associação entre as tecnologias de 

reprodução assistida (ART) e doenças associadas a imprinting, com  aumento da frequência 

dessas doenças entre indivíduos concebidos por ART, embora a causalidade dessa correlação 

permaneça incerta (Poole e col., 2013). 

 Recentemente, dois estudos investigaram MLMD em amostras de pacientes com 

síndromes associadas a imprinting. Court e col. (2013) estudaram 65 pacientes portadores de 

mutações epigenéticas específicas das síndromes de BWS, SRS, TNDM, pseudo-

hipoparatireoidismo tipo IB (PHP1B; MIM #603233), Angelman (AS; MIM #105830), 

Prader-Willi (PWS; MIM #176270), e Temple (TS; MIM #616222), para alterações de 

metilação em 27 DMR associadas a imprinting, utilizando microarray. Esse estudo revelou 

que MLMD não são raros nas síndromes de SRS, BWS, TNDM, e PHP1B, com frequências 

mais altas, na comparação com estudos anteriores; por outro lado, MLMD não apareceu 

associado às síndromes de AS, PWS e UPD(14)mat. Notou-se que não havia padrão 

específico para a hipometilação em múltiplos lócus, não ocorrendo DMR adicionais 

preferencialmente alteradas em cada síndrome. No mesmo ano, Poole e col. (2013) 

investigaram 13 lócus sujeitos a imprinting, utilizando PCR metilação-específica e 

pirossequenciamento, em 285 pacientes, 91 deles portadores de mutação epigenética 

específica da síndrome que possuíam;  20 pacientes (22%) apresentaram MLMD em lócus 

adicionais sujeitos a imprinting.  
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 Um achado interessante foi que os defeitos de metilação em múltiplos lócus sujeitos a 

imprinting podem ser tecido-específicos na SRS, com diferentes tipos celulares apresentando 

alterações de metilação em diferentes lócus (Azzi e col., 2014a). Assim, os pacientes com 

MLMD podem ter diferentes epigenótipos distribuídos pelo corpo, o que poderia explicar a 

heterogeneidade clínica da SRS. Em geral, a frequência de atraso de desenvolvimento e de 

anomalias congênitas é maior entre os pacientes com MLMD do que naqueles com mutações 

epigenéticas isoladas, indicando que a MLMD está associada ao aumento da variabilidade na 

manifestação clínica das síndromes de imprinting (Mackay e col., 2008; Court e col, 2013; 

Poole e col., 2013). Por outro lado, outros estudos relataram não haver diferença significativa 

do quadro clínico entre pacientes SRS com e sem MLMD (Azzi e col., 2009; Fuke e col., 

2013; Azzi e col., 2014a).  

 Um trabalho recente revisou a frequência de MLMD nas síndromes associadas a 

imprinting (Tabela IV.1; Eggermann e col., 2014). Alterações de metilação em múltiplos 

lócus sujeitos a imprinting não foram descritos em pacientes com AS, PWS, TS e 

UPD(14)pat. 

 

Tabela IV.1 - Alterações de metilação em múltiplos lócus (MLMD) em síndromes associadas a 
imprinting (Modificada de Eggermann e col., 2014). 

Doença Mutação epigenética principal 
Número de portadores da 
mutação epigenética principal 

Número de portadores de 
MLMD (%)  

TNDM Hipometilação de PLAGL1 22 13 (59%) 

BWS Hipometilação de KvDMR (ICR2) 310 81 (26,1%) 

SRS Hipometilação de H19DMR 
(ICR1) 

234 25 (10,7%) 

PHP1B Alterações de metilação em 
GNAS (vários transcritos) 

88 11 (12,5%) 

TNDM - Diabetes melito neonatal transitória tipo 1; BWS - Beckwith-Wiedemann; SRS - Silver-Russell; PHP1B - Pseudo-

hipoparatireoidismo tipo IB. 

 

 

 IV.1.3 Alterações de metilação em pacientes com SRS 

 

A MLMD normalmente ocorre em certa proporção dos pacientes portadores de 

mutações epigenéticas específicas das síndromes associadas a imprinting. Especificamente, 

estudos revelaram que aproximadamente 10% dos pacientes com SRS e hipometilação de 

ICR1 apresentam MLMD (revisão em Eggermann e col., 2014). No entanto, alguns estudos 

investigando MLMD têm relevado também alterações de metilação em lócus sujeitos a 

imprinting em pacientes com SRS de etiologia desconhecida. 
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Em 2013, Fuke e col. investigaram o padrão de metilação de 18 DMR sujeitas a 

imprinting em 44 pacientes com SRS, 20 deles idiopáticos; um resultado interessante, não 

discutido pelos autores, foi a hipermetilação da DMR do promotor do IG NAP1L5, em um dos 

pacientes idiopáticos. Em outro estudo (Poole e col., 2013), sete entre 127 (5,5%) pacientes 

com SRS idiopática apresentaram alterações de metilação em outro lócus que não ICR1: três 

com hipometilação de ICR2, em mosaico, e outros quatro com hipometilação parcial em 

IGF2P0, PEG3, GNAS (DMR exon 1A) ou MEG3. Nenhuma variação no número de cópias 

de DNA (CNV; Copy Number Variation) foi detectada por aCGH nos segmentos com 

metilação alterada. A hipometilação de ICR2 é a causa mais frequente de BWS e  foi descrita 

em algumas raras ocasiões em pacientes com déficit de crescimento (Azzi e col., 2009; 

Murphy e col., 2012). As mutações epigenéticas inespecíficas identificadas nesse estudo 

foram consideradas de significado clínico desconhecido. Em 2014, Kagami e col. 

identificaram hipometilação em ambas IG-DMR e MEG3-DMR, em 14q32, em dois pacientes 

com fenótipo compatível com SRS, ao estudarem 85 pacientes com SRS típica ou atípica, de 

etiologia desconhecida. A hipometilação dessa região e a UPD(14)mat são causas frequentes 

da síndrome de Temple (TS), que compartilha algumas características clínicas com SRS, 

como déficit de crescimento pré- e pós-natal, frontal proeminente e dificuldades de alimentar-

se. Ambos os pacientes apresentaram assimetria corporal, um sinal típico de SRS; entretanto, 

passados alguns anos, observou-se ganho no índice de massa corpórea, em um dos pacientes, 

e puberdade de início precoce no outro, ambos sinais típicos de TS. A ausência de CNV ou 

UPD, em 14q32, e de alterações de metilação em outros lócus nos dois pacientes, levou os 

autores a considerarem que a hipometilação de IG-DMR e MEG3-DMR poderia constituir 

fator raro, porém importante, para a etiologia da SRS (Kagami e col., 2014). 

Alguns estudos investigaram o padrão de metilação global em pacientes com SRS, de 

causa genética conhecida ou não, utilizando microarrays de metilação. Peñaherrera e col. 

(2010) investigaram 1.505 CpG em 22 pacientes com SRS, utilizando o microarray de 

metilação Illumina Golden Gate, mas não detectaram alteração epigenética além da 

hipometilação de ICR1. Kannenberg e col. (2012) investigaram 27.500 CpG, utilizando o 

microarray de metilação Illumina Human Methylation27, e compararam 18 pacientes com 

SRS a nove indivíduos nascidos pequenos para a idade gestacional. Esse estudo revelou que 

até 73% dos pacientes com hipometilação de ICR1 apresentam MLMD em outros lócus 

sujeitos a imprinting. No entanto, nenhum dos estudos encontrou alterações de metilação que 

fossem recorrentes, excetuando a ICR1. Recentemente, Prickett e col. (2015) investigaram 

485.000 CpG em 18 pacientes com SRS, 13 idiopáticos e três com a causa determinada, 
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utilizando a plataforma de microarray de metilação Illumina Human Methylation450. 

Alterações de metilação global ou em regiões conhecidas sujeitas a imprinting foram 

analisadas, usando abordagem estatística que permitia identificar subconjuntos de pacientes 

com alterações epigenéticas comuns. Os autores identificaram RB1 (retinoblastoma 1) como 

novo lócus sujeito a imprinting associado à SRS, estando uma região próxima à RB1-DMR 

hipermetilada em 13/18 (~70%) pacientes. Ainda, 6/18 (~33%) pacientes apresentaram 

hipermetilação de ilha CpG próxima ao gene ANKRD11 (ankyrin repeat domain 11). Não foi 

observada coocorrência de alterações de metilação em múltiplos lócus sujeitos a imprinting.  

 Em resumo, esses estudos mostraram que pacientes com quadro clínico compatível 

com SRS, com ou sem hipometilação de ICR1, podem apresentar alterações de metilação em 

outros lócus sujeitos a imprinting. Esses achados indicam a maior complexidade das causas 

moleculares da SRS e refletem a heterogeneidade clínica da síndrome. 

 

 IV.1.4 Alterações de metilação em pacientes com restrição de crescimento 

 

Até algum tempo atrás, acreditava-se que a UPD(7)mat e a hipometilação de ICR1 

estavam restritas aos pacientes com quadro clínico típico de SRS (Eggermann e col., 2008). 

Entretanto, Bliek e col. (2006) já haviam relatado a presença de hipometilação de ICR1 em 

cinco pacientes com restrição de crescimento e assimetria corporal sem outras características 

de SRS. Posteriormente, outro estudo relatou pacientes com quadro clínico de SRS atípico, 

apresentando diagnóstico molecular compatível com as causas genéticas conhecidas da 

síndrome (Eggermann e col., 2009). Um ano depois, Turner e col. (2010) foram os primeiros 

a investigar MLMD em pacientes com restrição de crescimento pré- e/ou pós-natal, de causa 

desconhecida. Ao todo, 11 lócus sujeitos a imprinting foram analisados em 79 pacientes, 

sendo 34 com fenótipo compatível com SRS e 45 com restrição de crescimento pré- e/ou pós-

natal isolado. Alterações de metilação foram observadas em três pacientes do segundo grupo: 

dois apresentaram hipometilação isolada de ICR1 e outro, hipometilação isolada de ICR2. 

 A fim de entender as causas epigenéticas associadas à restrição de crescimento, outro 

estudo investigou 10 lócus sujeitos a imprinting, no sangue periférico de um grupo de 98 

pacientes nascidos pequenos para a idade gestacional, sem outros sinais de SRS (Bens e col., 

2013). Seis pacientes (~6%) apresentaram alteração de metilação em lócus sujeito a 

imprinting: hipometilação de MEG3 em um paciente, de GBR10 em dois e de um sítio 

específico de ICR1 em outro; hipermetilação de NDN em um paciente e de IGF2, em outro. 

Nenhum desses pacientes apresentou MLMD. Considerando que o gene GRB10 pode ter 
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papel na SRS, alteração em sua expressão poderia explicar o fenótipo mais brando de 

restrição de crescimento. Os autores concluíram que alterações de metilação em lócus sujeitos 

a imprinting não são comuns em pacientes com restrição de crescimento, nos quais as 

síndromes de imprinting conhecidas são excluídas. 

Uma vez que a deficiência da função placentária é responsável pela maioria dos casos 

de restrição do crescimento intrauterino (RCIU), o padrão de metilação de diversos genes 

(sujeitos ou não a imprinting) tem sido investigado em tecidos embrionários e 

extraembrionários, na tentativa de elucidar o papel das modificações epigenéticas no 

crescimento fetal (revisão em Koukoura e col., 2012). Estudos que avaliam a expressão de IG 

em placenta demonstram que esses genes desempenham papel importante no crescimento 

fetal (McMinn e col., 2006; Diplas e col., 2009; Piedrahita, 2011; Kappil e col., 2015). Assim, 

grande parte da investigação sobre epigenética da placenta concentrou-se em IG conhecidos 

por atuarem na regulação do crescimento, como o IGF2. A hipometilação dos promotores de 

IGF2 e H19, bem como da ICR1, foi relatada em placentas associadas a RCIU (Bourque e 

col., 2010; Koukoura e col., 2012). Dois estudos investigaram o padrão de metilação de 

repetições LINE1, um marcador de metilação global, em tecidos embrionários e 

extraembrionários de recém-nascidos normais ou com RCIU, mas não detectaram diferenças 

no padrão de metilação global (Tabano e col., 2010; Bourque e col., 2010). Além disso, não 

foram identificadas alterações de metilação significativas em promotores de IG, ao serem 

avaliados 1.505 CpG, por microarray (Bourque e col., 2010).  

Utilizando a plataforma de array Illumina Infinium HumanMethylation27, que 

interroga cerca de 27.500 CpG no genoma, Banister e col. (2011) examinaram o padrão de 

metilação global do DNA em 117 placentas a termo e 89 associadas a RCIU ou a recém-

nascidos pequenos para a idade gestacional. Mostrou-se que alterações de metilação de 22 

lócus estavam associadas a gestações com restrição de crescimento. Entretanto, nenhum dos 

genes identificados como diferencialmente metilados, era sujeito a imprinting. Os autores 

concluíram que a variação no padrão de metilação da placenta humana pode servir como 

marcador de crescimento. Recentemente, utilizando plataforma de array de maior resolução, 

Illumina Infinium HumanMethylation450, que interroga cerca de 480.000 CpG no genoma, 

Hillman e col. (2015) mostraram que o sangue do cordão umbilical de recém-nascidos com 

RCIU apresenta diferenças significativas de metilação do DNA em comparação com recém-

nascidos de tamanho normal. Ao todo, 839 CpG diferencialmente metilados foram 

identificados, 53 deles com diferença de metilação maior que 10%. A análise de ontologia 

genética dos genes associados aos CpG apontou participação em vias de regulação e 
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transcrição gênica relacionadas a desenvolvimento de órgãos e função metabólica. 

Curiosamente, nenhum IG apresentou CpG diferencialmente metilado. Ao contrário do que 

foi observado em sangue de cordão umilical, nenhuma alteração de metilação entre os recém-

nascidos com RCIU e controles alcançou significância estatística em placenta. 

 

 IV.1.5 A utilização de microarray de metilação no estudo do imprinting genômico 

  

 Além de estarem sendo aplicados em estudos clínicos, na tentativa de determinar a 

causa de síndromes de imprinting com etiologia não totalmente elucidada, como a SRS, e de 

RCIU e baixa estatura idiopáticos, outra aplicação das plataformas de metilação tem sido na 

caracterização de DMR sujeitas a imprinting e na busca por novos IG no genoma humano.  

Em 2011, três estudos utilizaram a Illumina Infinium HumanMethylation27 e, mais 

recentemente, em 2014, outros dois grupos aplicaram plataforma de maior resolução, a 

Illumina Infinium HumanMethylation450. 

 Nakabayashi e col. (2011) compararam o padrão de metilação global de seis tecidos 

com o de amostras derivadas de quatro indivíduos com UPD de genoma completo em 

mosaico, três deles com fenótipo atípico de BWS (UPDpat) e um com fenótipo atípico de 

SRS (UPDmat). Após selecionarem somente CpG hemimetilados (50% de metilação), 

representativos do estado de metilação das DMR sujeitas a imprinting conhecidas, restaram 

1.836 CpG; 14 apresentaram padrão de metilação consistente com imprinting, na comparação 

com as amostras com UPD, e dois genes, FAM50B (family with sequence similarity 50, 

member B) e ZNF597, tiveram a expressão monoalélica confirmada. Utilizando uma 

estratégia similar, Choufani e col., (2011) avaliaram o padrão de metilação de tecidos de 

origem uniparental, tais como molas hidatiformes completas de origem paterna e teratoma 

cístico maduro de ovário, de origem materna, visando identificar CpG com metilação 

específica, de acordo com a origem parental. A comparação do padrão de metilação de tecidos 

uniparentais com tecidos biparentais, como sangue e placenta, revelou DMR associadas a 

imprinting conhecidas, além de novas DMR de IG conhecidos, e novos genes candidatos a 

sofrerem imprinting. Já Yuen e col. (2011) compararam o status de metilação da região 

promotora de mais de 14.000 genes de placentas triploides, com conjuntos haploides 

adicionais de diferentes origens parentais (dez paternos versus dez maternos), e utilizaram seis 

molas hidatiformes completas (origem paterna) e dez placentas normais para comparação. 

Com essa abordagem, foram identificadas DMR em 62 genes, dos quais 18 eram IG 

conhecidos. Novos IG foram descobertos, como o FAM50B, além de novas DMR associadas 



174 
 

 

a IG conhecidos. O padrão de metilação de IG conhecidos, em placentas de diferentes 

gestações e em outros tecidos somáticos (cérebro, rim, músculo e sangue), mostrou-se estável. 

No entanto, muitos dos genes identificados estavam metilados especificamente na placenta, e 

algumas DMR apresentaram metilação específica de acordo com o período gestacional. 

 Docherty e col. (2014) investigaram o padrão de metilação global, em um grupo de 10 

pacientes com MLMD, sendo cinco com BWS e cinco com TNDM, na busca de novas 

regiões hipometiladas no genoma desses pacientes, candidatas a sofrerem imprinting. Foi 

detectada hipometilação de vários IG conhecidos e de 25 novas regiões candidatas, nove delas 

compartilhadas entre os grupos de pacientes (BWS e TNDM). A hipometilação de três lócus 

[WRB (tryptophan rich basic protein), PPIEL (peptidylprolyl isomerase E - cyclophilin E) e 

NHP2L1 (NHP2 non-histone chromosome protein 2-like 1 - S. cerevisiae)] mostrou-se 

frequente em outro grupo de pacientes MLMD, estando hipometilados na maioria dos 

pacientes com BWS, SRS e PHP1B, mas não em pacientes com TNDM, com mutações de 

ZFP57. Nesse mesmo ano, foi publicado o estudo mais abrangente já realizado sobre DMR 

sujeitas a imprinting em humanos. Nesse trabalho, Court e col. (2014) utilizaram 

sequenciamento do genoma total modificado por bisulfito (WGBS; Whole-Genome Bisulfite 

Sequencing,) e microarrays de metilação para caracterizar DMR sujeitas a imprinting em 

tecidos normais, incluindo sangue, cérebro, fígado, placenta, além de UPD recíprocas, de 

genoma completo, e molas hidatiformes completas, de origem paterna. Essa abordagem 

permitiu definir, na resolução de pares de bases, o perfil de metilação de regiões sujeitas a 

imprinting conhecidas, além de identificar 21 novas DMR de acordo com a origem parental, 

sendo 15 restritas à placenta. Observou-se que a extensão das DMR sujeitas a imprinting são 

muito semelhantes nos diferentes tecidos, com exceção da placenta, que adota perfil de 

metilação característico. Os autores ainda caracterizaram DMR sujeitas a imprinting em 

espermatozoide, células-tronco embrionárias derivadas de oócitos partenogeneticamente 

ativados, blastômeros e blastocistos, a fim de identificar DMR primárias e revelar a extensão 

da reprogramação epigenética no período de desenvolvimento pré-implantacional. 

 

IV.2  OBJETIVOS  

 

A metilação diferencial de dinucleotídeos CpG é um mecanismo de controle da 

expressão alelo-específica. A hiper ou a hipometilação de sequências reguladoras pode 

resultar em excesso ou falta do respectivo produto gênico. Diversos estudos mostraram que 

pacientes com síndrome associadas a imprinting podem apresentar alterações de metilação em 
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múltiplos lócus sujeitos a imprinting. Pacientes com RCIU ou baixa estatura isolada podem 

apresentar alterações de metilação, não necessariamente restritas a regiões sujeitas a 

imprinting. Com a finalidade de contribuir para o conhecimento dos mecanismos moleculares 

que influenciam o crescimento fetal, neste trabalho, foi realizada análise da metilação do 

genoma, em pacientes com restrição de crescimento de origem pré-natal e etiologia 

desconhecida. 

 

IV.3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

 IV.3.1 Pacientes 

 

A investigação do padrão de metilação global foi realizada em 21 pacientes do Grupo I 

(com restrição de crescimento; Capítulo I, item I.2.2), sendo 16 com suspeita de SRS e cinco 

com restrição de crescimento intrauterino associado a outros sinais clínicos: SRS-1, 2, 4, 6, 8-

12, 14, 17-21, 23; RC-1-5. Quinze desses pacientes foram avaliados quanto ao perfil de 

expressão alelo-específica (Capítulo III). Pacientes do Grupo I, que apresentaram CNV 

patogênicas ou possivelmente patogênicas na análise por a-CGH, foram excluídos da análise. 

Alguns pacientes do Grupo I não foram incluídos na investigação de metilação devido a 

limitação de espaço nas lâminas de microarray ou porque entraram na casuística 

posteriormente à realização das análises. Como controles, utilizamos amostras de DNA 

desidentificadas, de 24 indivíduos clinicamente normais, irmãos de pacientes atendidos no 

Serviço de Aconselhamento Genético do IB-USP, incluindo 11 do sexo masculino e 13 do 

sexo feminino, todos menores de 18 anos de idade no momento da coleta do material. Como 

controle positivo, utilizamos um paciente com diagnóstico definitivo de SRS, que apresentou 

hipometilação de ICR1 em 11p15. 

 

 IV.3.2 Métodos 

  

 O material utilizado para as análises dos pacientes foi DNA genômico, extraído de 

linfócitos do sangue periférico, conforme descrito no item I.2.3 (Capítulo I). A Figura IV.1 

resume as etapas da investigação. 

 

 

 



176 
 

 

 

Figura IV.1 - Metodologia aplicada na investigação de metilação global, em pacientes com restrição 

de crescimento. SDM = segmento diferencialmente metilado. 

 

 

IV.3.2.1 Investigação do padrão de metilação global por microarray 

 

A investigação do padrão global de metilação do DNA foi realizada, utilizando a 

plataforma de microarray Infinium Human Methylation 450K (Illumina), em colaboração com 

a Dra. Carla Rosenberg e a Dra. Ana Krepischi. Essa plataforma contém cerca de 485.000 

oligonucleotídeos que interrogam CpG distribuídas pelo genoma humano. Abrange 99% dos 

genes Refseq e tem cobertura média de 17 CpG por gene; interroga 96% das ilhas CpG do 

genoma e suas regiões flanqueadoras.  

Os procedimentos foram os descritos pelo fabricante (Illumina). A conversão do DNA 

genômico por bissulfito de sódio foi realizada com o EZ DNA Methylation kit (Zymo 

Research, Califórnia, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. As imagens do 

microarray foram capturadas no aparelho iScan SQ scanner (Illumina) e os dados foram 
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extraídos com auxílio do programa GenomeStudio V2011.1 (Illumina). Foi gerada tabela com 

os dados dos indivíduos examinados, que incluem grau de metilação (valor-β, que varia entre 

0 e 1, sendo 0 totalmente desmetilado e 1 totalmente metilado), intensidade do sinal, p-valor  

de detecção e anotação de cada um dos 485.577 CpG interrogados (nome da sonda, tipo, 

cromossomo, posição cromossômica, orientação, presença de SNP, genes UCSC associados, 

ilhas CpG associadas, sobreposição com DMR e com elementos reguladores).  

As amostras passaram pelo controle de qualidade, contendo pelo menos 75% das 

sondas CpG com p-valor de detecção <0,00001. 

 

IV.3.2.1.1 Análise de grupo 

 

Na análise de grupo, comparou-se o padrão de metilação do grupo de pacientes com 

suspeita clínica de SRS (G-SRS, n=16) contra o do grupo controle (G-C, n=24). 

Primeiramente, foi verificado se havia diferença no perfil de metilação global entre os dois 

grupos, utilizando o programa GenomeStudio (Illumina), na comparação de todos os CpG 

interrogados no array, ou de subgrupos de CpG restritos a regiões específicas do genoma - 

DMR, ilha CpG, região promotora, ou intersecção entre ilha CpG e região promotora. 

Posteriormente, foi realizada a análise de metilação diferencial entre as médias dos valores β 

de cada CpG entre os grupos, utilizando o pacote IMA (https://rforge.net/IMA/) no programa 

R (https://www.r-project.org/) (Wang e col., 2012). Para isso foi realizada a filtragem das 

sondas, descartando-se aquelas que não continham valores β, aquelas presentes nos 

cromossomos X e Y, para evitar viés de sexo nas amostras, e aquelas com p-valor de detecção 

>0,00001. A plataforma Infinium Human Methylation 450K contém dois tipos de sondas: 

Infinium tipo I, que consiste em sondas diferentes, correspondendo aos alelos nos estados 

metilado ou desmetilado, ambas no mesmo canal de fluorescência; e Infinium tipo II, que 

consiste em sondas que interrogam ambos os alelos, sendo os sinais gerados por canais de 

fluorescência diferentes. Devido à divergência existente entre os valores β gerados pelos dois 

tipos de sondas foi realizada normalização que corrige esse viés (Dedeurwaerder e col., 2011). 

Para buscar dinucleotídeos CpG diferencialmente metilados, o programa comparou a média 

dos valores β de cada CpG entre os grupos. Foi utilizado teste estatístico de Wilcoxon e ajuste 

de Benjamini-Hochberg. Foram consideradas como diferencialmente metiladas sondas com p-

valor ajustado < 0,05 e -0,2 ≥ delta-β ≥ 0,2 (diferença de pelos menos 20% no grau de 

metilação entre os grupos). Os critérios descritos acima foram ajustados nos parâmetros de 

análise do pacote IMA. 
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IV.3.2.1.2 Análise individual 

 

Na análise individual, comparou-se o padrão de metilação de cada paciente 

separadamente (n=21) contra o do grupo controle (G-C, n=24). Utilizando o programa 

GenomeStudio V2011.1, realizou-se a normalização padrão, para correção do sinal de 

background, seguida da filtragem, em que foram descartadas as sondas CpG: (1) que não 

continham valores β; (2) presentes nos cromossomos X e Y, para evitar viés de sexo nas 

amostras; (3) com p-valor de detecção >0,00001; e (4) contendo SNP comuns mapeados até 

10 pb de distância do sítio CpG.  

A matriz normalizada foi, então, utilizada para a análise de metilação diferencial, em 

que os valores β dos CpG de cada paciente, separadamente, foram comparados às médias dos 

valores β dos CpG do grupo controle. Para enriquecer as DMR que tendem a estar 

hemimetiladas (50% de metilação), e aumentar a chance de identificar alteração em região 

sujeita a imprinting, consideramos somente CpG com valor-β médio entre 0,35 e 0,65 no 

grupo controle. Foram considerados diferencialmente metilados os CpG com -0,2 ≥ delta-β ≥ 

0,2, entre amostra teste e grupo controle. As exceções foram os experimentos dos pacientes 

SRS-19 e SRS-23, que apresentaram número muito alto de CpG diferencialmente metilados, o 

que pode ter sido introduzido por variáveis técnicas; nesses dois casos, foi considerado limite 

de -0,25 ≥ delta-β ≥ 0,25, a fim de reduzir a quantidade de resultados falso-positivos. Em 

todas as análises, foram excluídos ainda CpG com desvio padrão do valor-β > 0,15, no grupo 

controle; esse critério, apesar de estringente, visou reduzir o número de resultados falso-

positivos.  

Com o objetivo de identificar segmentos diferencialmente metilados (SDM), e não 

CpG dispersos no genoma, foi aplicada uma sliding window de quatro CpG, que percorreu 

todos os CpG recuperados e classificados de acordo com a posição cromossômica, utilizando 

o Microsoft Office Excel. Foram considerados significativos os segmentos com pelo menos 

quatro CpG diferencialmente metilados, no mesmo sentido, ou seja, perda ou ganho de 

metilação, distribuídas numa extensão de 5 kb. Foram selecionados apenas SDM contendo 

genes ou mapeados em região de DMR intergênicas sujeitas a imprinting (ZDBF2- GPR1, em 

2q33.3; ICR1, em 11p15.5; e IG-DMR, em 14q32.2).  

Uma vez que foram comparados valores β únicos (pacientes) contra distribuições de 

valores β (grupo controle), essa análise não permitiu a utilização de teste estatístico. Assim, 

visando validar os SDM identificados nos pacientes, foram comparados os valores β dos CpG 

de cada indivíduo controle separadamente com às médias dos valores β dos CpG do grupo 
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controle. As comparações do número de CpG diferencialmente metilados e de SDM entre 

pacientes e controles foram realizadas utilizando o teste estatístico t de Student (student's t). 

 

IV.3.2.2 Análise de ontologia genética 

  

 Para realizar a anotação funcional dos genes mapeados nos SDM identificados na 

análise individual, utilizamos a ferramenta de bioinformática DAVID v6.7 (The Database for 

Annotation, Visualization and Integrated Discovery; https://david.ncifcrf.gov/home.jsp). A 

análise de ontologia genética agrupou os genes, de acordo com os processos biológicos e 

funções moleculares que desempenham. A relação dos genes de interesse com doenças e 

malformações em humanos e camundongos foi avaliada com base nos bancos de dados NCBI 

gene, OMIM e MGI, e em literatura pertinente.  

 

IV.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A investigação do padrão de metilação global foi realizada, utilizando a plataforma de 

microarray Infinium Human Methylation 450K (Illumina). Ao todo, 485.577 CpG 

distribuídos pelo genoma humano foram interrogados. Vinte e um pacientes do Grupo I, 24 

indivíduos controle, e um controle positivo para hipometilação foram investigados.  

 

IV.4.1 Análise de metilação diferencial entre grupos 

 

Todas as amostras passaram no controle de qualidade. Após extração dos dados e 

filtragem inicial, 453.055 sondas foram mantidas na análise. Inicialmente, analisamos a 

distribuição dos valores β dos grupos G-SRS e G-C. A distribuição dos dois grupos foi 

semelhante, com a maioria das sondas tendendo a hiper ou hipometilação (Figura IV.2A e B), 

como esperado na plataforma Infinium Human Methylation 450K (Dedeurwaerder e col., 

2011). A análise de regressão linear dos valores β entre os dois grupos revelou relação 

positiva, com R
2
 = 0.998 (Figura IV.2C), não havendo, portanto, viés para hipo ou 

hipermetilação do DNA no grupo G-SRS, em relação ao grupo controle. Investigamos 

também se havia diferença entre os grupos ao restringir os CpG a regiões específicas do 

genoma: DMR, ilha CpG, região promotora, e intersecção entre ilha CpG e região promotora. 

Essa análise não revelou diferença de metilação entre os dois grupos (dados não mostrados). 

Assim, nos pacientes com SRS de etiologia desconhecida, o genoma não está global ou 
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localmente hipo ou hipermetilado, o que é consistente com resultados de estudos anteriores 

(Dias e col., 2012; Prickett e col., 2015) 

 Na análise de metilação diferencial, comparou-se a média dos valores β de cada CpG 

do grupo G-SRS com a do grupo G-C. Utilizando critério estringente de seleção de CpG, com 

diferença de metilação entre os dois grupos maior que 20% (-0,2 ≥ delta-β ≥ 0,2) e valor 

ajustado de p < 0,05, 17 CpG diferencialmente metilados foram identificados (Tabela IV.2). 

Na filtragem inicial, não foram excluídas as sondas com SNP frequente (MAF - Minor Allele 

Frequency ≥ 0,01; dbSNP 138) no sítio CpG. Quatro dos 17 CpG apresentaram SNP 

frequente no sítio CpG e foram desconsiderados. Os CpG identificados estão dispersos no 

genoma, com exceção de dois, separados  por 289 pb no cromossomo 4. A cerca de 3 kb de 

distância está mapeado o gene LRAT [lecithin retinol acyltransferase (phosphatidylcholine--

retinol O-acyltransferase)], que codifica uma enzima microssomal, que catalisa reação 

essencial para o ciclo de retinóide, no sistema visual, e de vitamina A, no fígado (NCBI gene). 

Mutações nesse gene estão associadas com a distrofia de retina de início precoce (MIM 

#613341). Não foram encontradas informações na literatura sobre a possibilidade de esses 

CpG, localizados upstream ao gene LRAT, terem função reguladora. De qualquer forma, esse 

gene não parece ter relação com o quadro clínico dos pacientes.  

 Cinco CpG diferencialmente metilados estão mapeados, respectivamente, nos genes 

PSORS1C1 (psoriasis susceptibility 1 candidate 1), HLA-DRB (major histocompatibility 

complex, class II, DR beta), GAB2 (GRB2-associated binding protein 2), HOXB7 (homeobox 

B7) e RAB36 (RAB36, member RAS oncogene family) (Tabela IV.2). Dentre eles, HOXB7, 

hipometilado no grupo de pacientes, pode estar associado ao crescimento: seu produto é um 

fator de transcrição nuclear com domínio homeobox de ligação ao DNA, que atua na 

proliferação e na diferenciação celular. O aumento da expressão desse gene já foi observado 

em casos de melanoma e carcinoma do ovário (NCBI Gene).  
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Figura IV.2 - Distribuição de valores β dos experimentos de microarray de metilação. (A) Grupo de 

pacientes SRS. (B) Grupo controle. Em (A) e (B), observa-se que a maioria dos CpG tende a hiper ou 

hipometilação. (C) Gráfico de dispersão, mostrando relação positiva entre os dois grupos (R
2
 = 0.998). 

A 

B 
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Tabela IV.2 - CpG diferencialmente metilados entre os grupos de pacientes com SRS (G-SRS) e controles (G-C) após análise diferencial.   

CpG Cromossomo 
Coordenada  

(hg19) 
p-valor ajustado p-valor 

Média valor-β 
G-C 

Média valor-β  
G-SRS 

Delta-β Gene Ilha CpG 
SNP no sítio 

CpG1 

cg12628061 1 56453730 0.000003641 0.002920158 0.417414935 0.675340738 0.257925803 
  

 

cg24853868 1 146555624 0.003075719 0.047476067 0.384997716 0.614204659 0.229206943 
 

Sim  

cg19697575 2 172374119 0.001616003 0.035210812 0.453078715 0.823522716 0.370444001 
 

Sim rs6724344 

cg01388693 3 187664092 0.000731209 0.024519136 0.66766415 0.378453554 -0.289210595 
  

 

cg01511232 4 155661929 0.000107634 0.010644891 0.76420015 0.549831299 -0.21436885 
 

Sim  

cg22398226 4 155662217 0.001095731 0.029454513 0.738929145 0.5233652 -0.215563945 
 

Sim  

cg01203766 6 31095800 0.000276531 0.01588886 0.515890475 0.72400855 0.208118075 PSORS1C1 
 

 

cg11404906 6 32551749 0.002141071 0.04013832 0.811433359 0.610607029 -0.20082633 HLA-DRB1 Sim  

cg14928378 7 75372874 0.001616003 0.035210812 0.570733049 0.789406384 0.218673335 
 

Sim  

cg01835922 11 121626930 0.001951229 0.038460484 0.426163856 0.161875588 -0.264288268 
  

rs1944694 

cg23201812 11 34771918 0.002813234 0.045490391 0.310713194 0.55875909 0.248045896 
  

 

cg24769381 11 78052863 0.000174236 0.013082306 0.623820331 0.847962027 0.224141696 GAB2 
 

 

cg05308244 12 130968528 0.000430753 0.019272658 0.703159834 0.921898904 0.21873907 RIMBP2 
 

rs4320987 

cg27625131 13 113105794 0.000386229 0.018411503 0.703764571 0.374229321 -0.32953525 
 

Sim rs35880313 

cg23669081 17 46685353 0.001095731 0.029454513 0.533582845 0.329544111 -0.204038734 HOXB7 Sim  

cg18618432 19 34621907 0.001776562 0.036801259 0.462916071 0.731448901 0.268532829 
 

Sim  

cg05338731 22 23489041 0.003359708 0.049426304 0.500499179 0.268528694 -0.231970486 RAB36 Sim  

1SNP com MAF ≥ 0,01 no dbSNP build 138. 
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 Não se pode associar diretamente os CpG diferencialmente metilados, identificados 

nessa análise, com o fenótipo dos pacientes, sendo mais adequado fazer a associação com 

segmentos com CpG consecutivos com metilação alterada. A pequena quantidade de CpG 

diferencialmente metilados pode ser explicada pela heterogeneidade clínica dos pacientes do 

grupo G-SRS e pela estringência dos critérios de seleção de CpG. No entanto, pode significar 

realmente que não haja diferença no padrão de metilação global entre os grupos avaliados. 

Prickett e col. (2015) também não identificaram alterações de metilação significativas ao 

avaliarem um grupo de 18 pacientes com quadro clínico de SRS contra um grupo controle; os 

autores enfatizaram que alterações de metilação poderiam ser detectadas em subgrupos de 

pacientes. Portanto, uma análise de metilação diferencial, utilizando subgrupos, ou uma 

amostra maior de pacientes com fenótipo mais homogêneo poderia revelar alterações de 

metilação entre grupos.  

 

IV.4.2 Análise de metilação diferencial individual  

 

Na análise diferencial individual, foram comparados os valores β dos CpG de cada 

paciente, separadamente, com a média do valores β dos CpG do grupo controle. Todas as 

amostras passaram no controle de qualidade. O critério de seleção dos CpG diferencialmente 

metilados incluiu aqueles com valor β médio entre 0,35 e 0,65 e desvio padrão < 0,15 no 

grupo controle, e diferença de metilação maior que 20% (-0,2 ≥ delta-β ≥ 0,2). A filtragem de 

CpG hemimetilados (~50% de metilação) foi uma estratégia utilizada anteriormente em 

estudos que avaliaram o padrão de metilação global na busca por DMR sujeitas a imprinting 

(Nakabayashi e col., 2011; Choufani e col., 2011; Yuen e col., 2011; Docherty e col., 2014). 

 

IV.4.2.1 Validação do critério de seleção de CpG diferencialmente metilados 

 

Para validar se o critério de seleção era robusto na identificação de alterações de 

metilação em regiões sujeitas a imprinting, foi analisado o padrão de metilação de um 

paciente com diagnóstico definitivo de SRS, que apresentou hipometilação de ICR1 em 

11p15, detectada por MS-MLPA, como controle positivo. A plataforma Infinium Human 

Methylation 450K contém 13 CpG  localizadas no centro de imprinting ICR1 (chr11: 

2,020,314-2,024,126; hg19) e 25 CpG, na H19-DMR, região promotora do gene 

(chr11:1,975,655-1,976,612). Uma redução de pelo menos 20% no grau de metilação foi 

observada em 8/13 (62%) CpG do ICR1 e em 12/25 (48%) CpG de H19-DMR no controle 
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positivo; os demais 18 CpG apresentaram redução de metilação entre 10% e 20%. Esse 

resultado indica, portanto, que o critério adotado permite detectar hipometilação, de pelo 

menos 20%, em DMR sujeita de imprinting.  

Ao avaliarem o perfil de metilação dos sete sítios de ligação à proteína CTCF no 

ICR1, e os promotores de H19 e IGF2, Azzi e col. (2014b) mostraram que pacientes com SRS 

e hipometilação de ICR1 podem apresentar perfis desiguais de metilação nos lócus IGF2, 

ICR1 e H19. A hipometilação não se espalha uniformemente nesses lócus, podendo algum 

deles apresentar metilação normal, o que pode resultar em subdiagnóstico de pacientes com 

SRS. A fim de verificar a possibilidade de subdiagnóstico, neste trabalho, o perfil de 

metilação de ICR1 e de H19-DMR foi avaliado em todos os pacientes. Uma redução de 

metilação maior do que 20% foi observada somente em dois CpG: a redução no cg06982169, 

em três pacientes, provavelmente é explicada pela existência de SNP com alta alta frequência 

populacional (rs10840167; MAF=0,3), mapeado em sequência onde hibrida a sonda desse 

CpG; do mesmo modo, outro SNP (rs76989783; MAF=0,09) pode explicar a redução de 

metilação detectada no CpG cg25289899, em outro paciente. É importante ressaltar que oito 

pacientes apresentaram redução entre 0-20% em alguns dos 38 CpG, de forma aleatória. Isso 

mostra que a utilização da diferença de metilação maior que 10% (-0,1 ≥ delta-β ≥ 0,1), ao 

invés de 20%, pode revelar maior número de resultados falso-positivos.  

 

IV.4.2.2 Análise dos segmentos diferencialmente metilados (SDM) entre pacientes 

e controles 

 

Os critérios de seleção de CpG diferencialmente metilados foram aplicados 

individualmente em pacientes e controles. Entre os pacientes, o número médio de CpG 

hipermetilados e de CpG hipometilados foi de 264 e 204, respectivamente; já entre os 

indivíduos controle, foi de  71 e 108, respectivamente (Figura IV.3A e B); note-se que não 

foram incluídos os dados referentes ao paciente SRS-19, pelo grande desvio em relação aos 

demais pacientes, conforme discutido adiante. A diferença no total de CpG hipermetilados 

entre pacientes e controles foi significativa (p=0,001). Já a diferença no total de CpG 

hipometilados não teve valor significativo (p=0,0734), o que reflete a alta variância entre os 

controles; especificamente, o controle M3 teve um total de CpG hipometilados muito maior 

do que os demais, o que deve ter contribuído para diminuir a diferença entre as médias e 

desvios comparados no teste estatístico. Outra maneira de comparar os valores obtidos nos 

dois grupos é utilizando a mediana, dado que é menos influenciado por valores discrepantes 
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do que a média. A mediana do número de CpG hipermetilados foi de aproximadamente 148 

nos pacientes contra 56 nos controles; da mesma maneira, a mediana do número de CpG 

hipometilados foi de 128 nos pacientes contra 55 nos controles.  

O total de SDM hipo e hipermetilados identificados foi significativamente diferente 

entre pacientes e controles (hipometilados: p=0,0405; hipermetilados: p=0,0005; Figura IV.3 

C e D).   

No seu conjunto os resultados obtidos nessas análises estão de acordo com aqueles 

relatados por  Prickett e col. (2015), que mostraram que o perfil de metilação de pacientes 

com SRS varia consideravelmente em relação ao observado nos controles, sugerindo que 

alterações gerais de metilação desempenham papel na patologia da SRS. 

 

 

Figura IV.3 - Gráficos de dispersão de CpG e segmentos (SDM) diferencialmente metilados, em 
pacientes e controles. (A) CpG hipermetilados, em número significativamente maior nos pacientes e 

(B) CpG hipometilados, não diferindo estatisticamente entre pacientes e controles. (C) SDM 

hipermetilados e (D) hipometilados, ambos em número significativamente maior nos pacientes. 

Quando significativo, o p-valor está indicado (teste estatístico t de Student - unpaired Student's t-test). 
Cada ponto representa um indivíduo; as linhas horizontais representam a mediana e o intervalo 

interquartil. 
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Ao todo foram identificados 82 SDM hipermetilados, estando 57 associados a gene(s) 

(69,5%), em 16 pacientes (Tabela IV.3). Foram detectados 51 SDM hipometilados, 41 deles 

associados a gene(s) (80,4%), em 10 pacientes (Tabela IV.4). O número médio de SDM 

hipermetilados por paciente (3,9) foi maior do que o de SDM hipometilados (2,4). Nenhum 

SDM, em região intergênica, estava associado a DMR sujeita a imprinting (ZDBF2- GPR1, 

em 2q33.3; ICR1, em 11p15.5; e IG-DMR, em 14q32.2). SDM foram detectados em todos os 

cromossomos, com exceção dos cromossomos 9, 14 e 21. A distribuição dos SDM no genoma 

foi desigual, sendo quase 50% dos SDM hipermetilados detectados nos cromossomos 6 e 7, e 

um terço dos SDM hipometilados mapeados no cromossomo 17. Não foi observada diferença 

significativa entre a extensão dos SDM hiper e hipometilados: SDM hipermetilados 

apresentaram tamanho médio de 1.157,4 pb, variando de 69 pb a 6.891 pb, e os hipometilados 

tiveram tamanho médio de 1.473 pb, variando de 34 pb a 5.932 pb.  

 Alguns SDM identificados nos pacientes foram observados também em controles, com 

sobreposição de pelo menos 50%. Essas alterações de metilação provavelmente são 

polimórficas e podem estar associadas à presença de SNP. Alguns pacientes e controles 

apresentaram SDM de mesma localização, mas com tipo de alteração (ganho ou perda de 

metilação) oposto: três SDM hipometilados, associados a TRIM27, FOXK1 e DDO, 

detectados em controles diferentes estavam hipermetilados no paciente SRS-19; o SDM 

hipometilado associado a LMTK3, em um controle, estava hipermetilado nos pacientes SRS-

10 e SRS-12; e o SDM hipermetilado associado a GDF7, em um controle, estava 

hipometilado nos pacientes SRS-19 e RC-5.  

 Além disso, observamos que alguns SDM apresentaram padrão de metilação oposto, 

entre pacientes: SDM associados a HLA-DMB e TBCD estavam hipermetilados no paciente 

SRS-19 e hipometilados no paciente SRS-11; aqueles associados a KRTCAP3 e NRBP1 

estavam hipermetilados no paciente SRS-4 e hipometilados no paciente SRS-17; aquele 

associado a SPACA1 estava hipermetilado nos pacientes SRS-9 e RC-4 e hipometilado no 

paciente SRS-19; aquele associado a LOC650226 estava hipermetilado no paciente SRS-10 e 

hipometilado no paciente SRS-19; e aquele associado a HOXA4 estava hipermetilado nos 

pacientes RC-3 e RC-5, mas hipometilado no paciente SRS-20. O significado das alterações 

de metilação opostas é incerto, mas é mais provável que representem regiões de metilação 

polimórfica, o que explicaria o ganho ou perda de metilação nos diferentes pacientes e 

controles.  
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Tabela IV.3 - SDM hipermetilados associados a gene(s), após análise de metilação diferencial entre pacientes individualmente e o grupo controle. 

Paciente SDM 
Número de CpG 
hipermetilados 

Média  
valor-β  

(G-C) 

Média 
valor-β 

(paciente) 
Chr Início Fim 

Tamanho 
(pb) 

Genes Posição dos CpG no gene Ilha CpG 
Observado 

em controle? 

SRS-1 1 6 0.47 0.70 6 32063619 32064239 620 TNXB Corpo Ilha  

SRS-2 1 4 0.56 0.80 8 672057 674560 2503 ERICH1 Corpo Não  

SRS-4 1 4 0.48 0.73 2 27665079 27665507 428 NRBP1; KRTCAP3 3'UTR; TSS200 e corpo Ilha  

 
2 4 0.44 0.68 3 46759438 46759588 150 PRSS50 TSS1500, TSS200 Ilha e shore  

 
3 4 0.51 0.76 12 49782966 49783192 226 SPATS2 5'UTR Ilha  

 
4 5 0.48 0.75 17 47091339 47092156 817 IGF2BP1 Corpo Ilha  

SRS-9 1 4 0.61 0.84 6 88757302 88757392 90 SPACA1 TSS1500 e TSS200 Ilha  

 
2 5 0.55 0.86 8 672007 674560 2553 ERICH1 Corpo Não  

SRS-10 1 5 0.59 0.87 4 155702409 155703138 729 RBM46 TSS200 e 5'UTR Ilha  

 
2 4 0.62 0.89 5 23507458 23507656 198 PRDM9 TSS1500 e TSS200 Não  

 
3 4 0.45 0.70 7 56515510 56515846 336 LOC650226 Corpo Ilha e shore  

 
4 5 0.49 0.72 11 1769382 1769522 140 HCCA2; LOC402778 Corpo; TSS200 Ilha  

 
5 5 0.63 0.91 19 49000743 49002477 1734 LMTK3 Corpo Ilha  

SRS-11 1 7 0.59 0.84 7 27182637 27183694 1057 HOXA5 TSS1500, TSS200, 1st exon e corpo Ilha  

 
2 4 0.59 0.84 17 80084554 80085082 528 CCDC57 Corpo Ilha e shore  

SRS-12 1 6 0.62 0.90 19 49000743 49002477 1734 LMTK3 Corpo Ilha  

 
2 4 0.53 0.80 22 32599511 32599648 137 RFPL2 TSS1500, TSS200 e 5'UTR  Não  

SRS-17 1 4 0.48 0.70 7 100463508 100464145 637 SLC12A9;TRIP6 Corpo; TSS1500 Ilha e shore Sim 

SRS-19 1 4 0.45 0.77 4 57547347 57548093 746 HOPX TSS1500, TSS200, 1st exon e corpo Não  

 
2 6 0.47 0.77 6 28874479 28875370 891 TRIM27 Corpo Não  

 
3 4 0.45 0.72 6 30297320 30297565 245 TRIM39 Corpo Shelf  

 
4 4 0.51 0.77 6 31690949 31691481 532 C6orf25; LY6G6C TSS1500 e corpo; corpo Ilha e shore  

 
5 4 0.39 0.72 6 32904074 32906460 2386 HLA-DMB Corpo Não  

 
6 4 0.56 0.83 6 110720918 110721349 431 DDO Corpo Ilha e shore  

 
7 5 0.41 0.78 7 4752951 4755415 2464 FOXK1 Corpo Não  

 
8 6 0.45 0.81 7 100463416 100464145 729 SLC12A9; TRIP6 Corpo; TSS1500 Ilha e shore Sim 

 
9 4 0.42 0.74 11 59824038 59824161 123 MS4A3 TSS200, 5'UTR e 1st exon Não  

 
10 7 0.45 0.79 15 74218697 74218921 224 LOXL1 TSS200, 5'UTR e 1st exon   

 
11 5 0.50 0.81 17 56352895 56355431 2536 MPO Corpo   

 
12 5 0.42 0.79 17 79128885 79129078 193 AATK Corpo Shelf  

 
13 4 0.45 0.82 17 80833054 80834089 1035 TBCD Corpo Shelf  

SDM - segmento diferencialmente metilado; G-C - grupo controle; TSS200 / TSS1500 - posição até 200/1500 pb upstream do sítio de início de transcrição. 

Ilha CpG: Ilha - presença de ilha CpG; Shore - posição a 5' ou a 3' na proximidade de ilha CpG; Shelf - posição a 5' ou a 3' na proximidade de shore.  
 

                     

Continua 
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Tabela IV.3 - SDM hipermetilados associados a gene(s), após análise de metilação diferencial entre pacientes individualmente e o grupo controle (continuação). 

Paciente SDM 
Número de CpG 
hipermetilados 

Média  
valor-β  

(G-C) 

Média 
valor-β 

(paciente) 
Chr Início Fim 

Tamanho 
(pb) 

Genes Posição dos CpG no gene Ilha CpG  
Observado 

em controle? 

SRS-20 1 4 0.49 0.71 6 32063835 32063991 156 TNXB Corpo Ilha  

 

2 9 0.53 0.78 7 27183401 27188465 5064 HOXA5; HOXA6 TSS1500 e TSS200; TSS1500 e 1st 
exon 

Ilha e shore  

 
3 6 0.45 0.68 7 100463416 100464145 729 SLC12A9;TRIP6 Corpo; TSS1500 Ilha e shore Sim 

SRS-23 1 5 0.52 0.78 1 68512777 68517273 4496 DIRAS3 TSS1500, 5'UTR e corpo Ilha e shore  

 
2 4 0.48 0.77 6 32063874 32064032 158 TNXB Corpo Ilha  

 
3 5 0.54 0.82 7 27183274 27184712 1438 HOXA5 TSS1500, 5'UTR e 1stExon Ilha  

 
4 5 0.49 0.92 7 50849723 50850870 1147 GRB10 5'UTR Ilha e shore  

 

5 49 0.50 0.90 7 94285672  94287242 1570 PEG10; SGCE 5'UTR e 1st Exon; TSS1500 e 
TSS200. 

Ilha e shore  

 

6 53 0.53 0.92 7 130125836 130132727 6891 MEST; MESTIT1 TSS1500, TSS200, 5'UTR, 1st exon e 
corpo; TSS1500, TSS200 e corpo 

Ilha e shore  

 
7 4 0.52 0.89 8 124217698 124219725 2027 FAM83A Corpo Ilha e shore  

RC-1 1 5 0.47 0.78 13 113540189 113540631 442 ATP11A 3'UTR Ilha e shore Sim 
RC-2 1 5 0.47 0.69 2 157182707 157184880 2173 NR4A2 Corpo Ilha e shore  

 
2 4 0.52 0.83 4 940614 941054 440 TMEM175 5'UTR Ilha  

 
3 7 0.51 0.80 6 32063774 32064032 258 TNXB Corpo Ilha  

RC-3 1 5 0.45 0.77 2 20869434 20871401 1967 GDF7 Corpo Ilha e shore Sim 

 
2 9 0.43 0.71 7 27169957 27170994 1037 HOXA4 TSS1500, TSS200, 5'UTR e 1st exon Ilha e shore  

RC-4 2 4 0.59 0.84 6 88757302 88757371 69 SPACA1 TSS200 e TSS1500 Ilha  

 

3 7 0.59 0.82 7 27182637 27183694 1057 HOXA5 TSS1500, TSS200, 5'UTR, 1st exon e 
corpo 

Ilha  

RC-5 1 5 0.50 0.72 4 74847758 74848016 258 PF4 TSS200 e TSS1500 Ilha e shore Sim 

 
2 4 0.52 0.76 6 110736865 110737053 188 DDO TSS200 e TSS1500 Não Sim 

 
3 5 0.38 0.64 7 27170388 27170994 606 HOXA4 TSS1500, TSS200, 5'UTR e 1st exon Ilha e shore  

 
4 6 0.45 0.86 7 100463416 100464145 729 SLC12A9; TRIP6 Corpo; TSS1500 Ilha e shore Sim 

 
5 4 0.56 0.80 8 672057 674560 2503 ERICH1 Corpo Não  

 
7 4 0.41 0.79 16 49732224 49732623 399 ZNF423 Corpo Ilha e shore  

 
8 7 0.50 0.78 17 47091339 47094198 2859 IGF2BP1 Corpo Ilha e shore  

 
9 4 0.55 0.78 20 3052115 3052274 159 OXT TSS200, 5'UTR e 1st exon Ilha  

SDM - segmento diferencialmente metilado; G-C - grupo controle; TSS200 / TSS1500 - posição até 200/1500 pb upstream do sítio de início de transcrição. 

Ilha CpG: Ilha - presença de ilha CpG; Shore - posição a 5' ou a 3' na proximidade de ilha CpG; Shelf - posição a 5' ou a 3' na proximidade de shore.  
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Tabela IV.4 - SDM hipometilados associados a gene(s), após análise de metilação diferencial entre pacientes individualmente e o grupo controle. 

Paciente SDM 
Número de CpG 
hipometilados 

Média 
valor-β  

(G-C) 

Média 
valor-β 

(paciente) 
Chr Início Fim 

Tamanho 
(pb) 

Genes Posição dos CpG no gene Ilha CpG 
Observado 

em controle? 

SRS-1 1 5 0.51 0.22 6 30038998 30042272 3274 RNF39 Corpo Ilha e shore  

SRS-11 1 4 0.51 0.25 4 89618324 89619085 761 NAP1L5; HERC3 TSS200, 1st exon e 3'UTR; corpo Não  

 
2 4 0.39 0.17 6 32904074 32906460 2386 HLA-DMB Corpo Não  

 
3 4 0.46 0.24 16 474271 474528 257 RAB11FIP3 TSS1500 Ilha e shore  

 
4 4 0.47 0.24 17 3704494 3705765 1271 ITGAE TSS1500, TSS200, 5'UTR e 1st exon Não  

 
5 4 0.40 0.17 17 75316233 75318732 2499 SEPT9 5'UTR, 1st exon e corpo Não  

 
6 4 0.42 0.17 17 79881523 79882042 519 MAFG TSS1500, TSS200 e 5'UTR Shore  

 
7 4 0.50 0.23 17 80833393 80834228 835 TBCD Corpo Shelf  

 
8 5 0.46 0.23 19 827715 831456 3741 AZU1 TSS200, 5'UTR, 1st exon e corpo Shelf  

 
9 4 0.62 0.37 19 49000897 49002477 1580 LMTK3 Corpo Ilha Sim 

SRS-12 1 6 0.52 0.24 1 42380309 42385581 5272 HIVEP3 TSS1500, TSS200, 5'UTR e 1st exon Shore e Shelf  

 
2 4 0.59 0.36 17 7832909 7833237 328 KCNAB3 TSS1500 e TSS200 Ilha e shore Sim 

SRS-17 1 7 0.50 0.18 2 27665079 27665507 428 KRTCAP3; NRBP1 TSS200, 1st exon e corpo; 3'UTR Ilha  

 
2 4 0.46 0.23 11 1901748 1903333 1585 LSP1 Corpo Ilha e shore  

 
3 5 0.44 0.23 17 6899297 6899577 280 ALOX12 TSS200, 1st exon e corpo Ilha Sim 

 
4 4 0.59 0.27 17 7832909 7833237 328 KCNAB3 TSS1500 e TSS200 Ilha e shore Sim 

SRS-18 1 4 0.59 0.17 17 7832909 7833237 328 KCNAB3 TSS1500 e TSS200 Ilha e shore Sim 

 
2 5 0.52 0.25 22 51016501 51016703 202 CPT1B; CHKB-CPT1B TSS200, 5'UTR e 1st exon; Corpo Ilha  

SRS-19 1 4 0.52 0.15 1 24861604 24861919 315 RCAN3 Corpo e 3'UTR Ilha e shore  

 
2 5 0.38 0.07 1 223566646 223567002 356 C1orf65 TSS200, 5'UTR e 1st exon Ilha  

 
3 4 0.47 0.15 2 20869434 20871401 1967 GDF7 Corpo Ilha e shore  

 
4 4 0.59 0.11 2 233251770 233252706 936 ECEL1P2 TSS1500 e TSS200 Ilha  

 
5 7 0.51 0.21 6 3849381 3849475 94 FAM50B TSS1500 e TSS200 Ilha  

 
6 4 0.61 0.25 6 88757358 88757392 34 SPACA1 TSS200 Ilha  

 
7 4 0.48 0.19 7 56515752 56516129 377 LOC650226 TSS200 e corpo Ilha e shore  

 
8 10 

0.50 0.19 7 94285685 94285902 217 PEG10; SGCE 5'UTR e 1st exon; TSS1500 e 
TSS200 

Ilha  

 

9 5 0.53 0.24 17 46679516 46685327 5811 LOC404266; HOXB6; 
HOXB7 

Corpo; 5'UTR; Corpo Ilha e shelf Sim 

 
10 4 0.45 0.14 20 57463984 57465139 1155 GNAS TSS1500, TSS200, corpo e 3'UTR Ilha  

SDM - segmento diferencialmente metilado; G-C - grupo controle; TSS200 / TSS1500 - posição até 200/1500 pb upstream do sítio de início de transcrição. 

Ilha CpG: Ilha - presença de ilha CpG; Shore - posição a 5' ou a 3' na proximidade de ilha CpG; Shelf - posição a 5' ou a 3' na proximidade de shore.  

 

 

 

Continua 
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Tabela IV.4 - SDM hipometilados associados a gene(s), após análise de metilação diferencial entre pacientes individualmente e o grupo controle (continuação). 

Paciente SDM 
Número de CpG 
hipometilados 

Média 
valor-β  

(G-C) 

Média 
valor-β 

(paciente) 
Chr Início Fim 

Tamanho 
(pb) 

Genes Posição dos CpG no gene Ilha CpG 
Observado 

em controle? 

SRS-20 1 10 0.43 0.14 7 27169957 27170994 1037 HOXA4 TSS1500, TSS200, 5'UTR e 1st exon Ilha e shore  

 
2 4 0.59 0.29 17 7832909 7833237 328 KCNAB3 TSS1500 e TSS200 Ilha e shore Sim 

 

3 5 0.57 0.29 17 46681316 46685448 4132 LOC404266; HOXB6; 
HOXB7 

Corpo; 5'UTR; Corpo Ilha e shelf Sim 

RC-2 1 6 0.54 0.29 8 144120335 144120681 346 C8orf31 TSS1500, TSS200, 5'UTR e 1st exon Não  

RC-4 1 4 0.62 0.39 18 7011217 7011463 246 LAMA1 Corpo Ilha e shore  

 
2 5 0.52 0.21 22 51016501 51016703 202 CPT1B; CHKB-CPT1B TSS200, 5'UTR e 1st exon; Corpo Ilha  

RC-5 1 4 0.47 0.23 2 20869434 20871401 1967 GDF7 Corpo Ilha e shore  

 
2 4 0.59 0.19 2 233251770 233252706 936 ECEL1P2 TSS1500 e TSS200 Ilha  

 
3 4 0.59 0.34 6 29595002 29599390 4388 GABBR1 Corpo Shore  

 
4 4 0.51 0.24 6 32118295 32118399 104 PRRT1 Corpo Ilha  

 
5 4 0.51 0.23 10 129533998 129537308 3310 FOXI2 TSS1500, corpo e 3'UTR Ilha e shore  

 
6 4 0.59 0.17 17 7832909 7833237 328 KCNAB3 TSS1500 e TSS200 Ilha e shore Sim 

 

7 11 0.53 0.22 17 46679516 46685448 5932 LOC404266; HOXB6; 
HOXB7 

5'UTR e corpo; 5'UTR; Corpo Ilha e shelf Sim 

SDM - segmento diferencialmente metilado; G-C - grupo controle; TSS200 / TSS1500 - posição até 200/1500 pb upstream do sítio de início de transcrição. 

Ilha CpG: Ilha - presença de ilha CpG; Shore - posição a 5' ou a 3' na proximidade de ilha CpG; Shelf - posição a 5' ou a 3' na proximidade de shore.  
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 A paciente SRS-19 foi aquela que apresentou o maior número de SDM: 14 SDM 

hipermetilados e 10 hipometilados. Essa paciente apresentou também um número muito maior 

de CpG hipermetilados em relação aos demais pacientes, mesmo utilizando-se cut-off de 0,25 

na diferença do valor-β em relação à média do grupo controle: 2.475 CpG hipermetilados 

contra uma média de aproximadamente 264 para os demais pacientes (variando de 35 a 870 

CpG). Essa diferença, que pode ser devida a variáveis técnicas na manipulação da amostra, 

indicou que  os resultados desse paciente deveriam ser tratados com cautela. Muitos de seus 

SDM, com alteração na metilação oposta à observada em outros pacientes ou controles, 

podem representar, na verdade, falso-positivos. 

No paciente SRS-23 foram identificados quatro segmentos hipermetilados no 

cromossomo 7, três deles compreendendo DMR germinativas importantes para a manutenção 

do imprinting (cluster GRB10, em 7p12; cluster PEG10/SGCE, em 7q21.3; e cluster 

MEST/MESTIT1, em 7q32.2; Tabela IV.3). Essas DMR são metiladas nos gametas maternos e 

permanecem metiladas no cromossomo materno até a vida adulta (Woodfine e col., 2011). A 

hipermetilação observada em várias regiões do cromossomo 7 no paciente SRS-23 foi 

indicativa de UPD materna desse cromossomo, que é causa conhecida da síndrome de Silver-

Russell, afetando 5-10% dos pacientes (Kotzot e col., 1995; Eggermann e col., 2012a). O fato 

de esse paciente ser adotado impossibilitou a genotipagem de microssatélites do cromossomo 

7, procedimento de rotina no laboratório nos casos com suspeita de SRS. O paciente SRS-23 

entrou na casuística deste estudo no momento em que iniciávamos a investigação de 

metilação; assim, excepcionalmente, foi investigado nessa etapa antes da investigação por 

microarray, que teria detectado a perda de homozigose no cromossomo 7. A UPD(7)mat foi 

confirmada, utilizando o microarray Infinium CytoSNP-850K BeadChip (Illumina), uma 

plataforma mais robusta na detecção de perda de heterozigose do que o CytoSure ISCA 

4x180K v2 (OGT). Diante do diagnóstico conclusivo de SRS, o paciente SRS-23 foi excluído 

das investigações de microdesequilíbrios cromossômicos e do perfil de expressão alelo-

específica de IG. Os SDM identificados nesse paciente não foram considerados nas análises 

posteriores.   

Identificamos ainda no paciente SRS-23, um SDM hipermetilado com cinco CpG, 

abrangendo segmento upstream, 5’UTR e corpo do gene DIRAS3 (DIRAS family, GTP-

binding RAS-like 3), que é sujeito a imprinting, com expressão monoalélica paterna. Esse 

gene é membro da superfamília RAS e atua como regulador negativo de crescimento. Parece 

ser gene supressor tumoral (NCBI Gene). Já foram descritas três DMR nesse gene, 

localizadas em segmento que contém o sítio de início de transcrição, em ilha CpG upstream e 



192 
 

 

em ilha CpG dentro do éxon 2, todas metiladas no cromossomo materno (Niemczyk e col., 

2013). A hipermetilação detectada no paciente SRS-23 estaria associada ao silenciamento do 

alelo paterno e à falta de um supressor de crescimento, resultado inverso ao esperado num 

paciente com déficit de crescimento.  

 

IV.4.2.3 Genes associados aos segmentos diferencialmente metilados (SDM) 

 

Excluindo-se os genes associados a SDM observados nos controles, alguns genes 

apareceram mais de uma vez, em pacientes diferentes, com o mesmo tipo de alteração: TNXB, 

ERICH1, IGF2BP1, SPACA1, LMTK3, HOXA5 e HOXA4, associados a SDM hipermetilados, 

e CPT1B, CHKB-CPT1B e ECEL1P2, associados a SDM hipometilados. A observação de 

alterações de metilação desses genes em mais de um paciente pode indicar que estejam 

contribuindo para o fenótipo clínico; por outro lado, podem representar artefatos decorrentes, 

por exemplo, de SNP frequentes nos segmentos de hibridização das sondas, que não foram 

excluídos por não estarem presentes no build utilizado pela plataforma da Illumina, que não é 

a mais recente. 

Um total de 61 genes estão associados a SDM hipo/hipermetilados (Tabela IV.3 e 

IV.4), excluindo-se aqueles detectados no paciente SRS-23 e nos controles. Para determinar 

se esses genes têm papéis funcionais significativos para o fenótipo dos pacientes, realizamos 

análise de ontologia genética. A anotação funcional dos 61 genes foi feita, utilizando a 

ferramenta de bioinformática DAVID v6.7, que revelou os processos biológicos e as funções 

moleculares mais enriquecidas (Tabela IV.5).  

A análise de ontologia genética destacou alguns genes como possíveis candidatos ao 

quadro clínico dos pacientes. Genes da família HOXA atuam no desenvolvimento e na 

morfogênese do sistema esquelético e de órgãos embrionários. Os genes que atuam na 

regulação da transcrição gênica e de processos metabólicos, HOPX (HOP homeobox), FOXK1 

(forkhead box K1) e IGF2BP1 (insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 1) têm 

funções relacionadas com crescimento. Além desses genes, outros três têm funções 

relacionadas a processos de crescimento e proliferação celular: AATK (apoptosis-associated 

tyrosine kinase), GDF7 (growth differentiation factor 7) e HIVEP3 (human immunodeficiency 

virus type I enhancer binding protein 3). Na análise de ontologia genética, as funções 

moleculares mais significativas foram a ligação a sequências específica do DNA (HOPX, 

FOXK1, FOXI2, HOXA4, HOXA5, HOXA6, NR4A2 e MAFG) e a atividade de fator de 

transcrição (HOPX, FOXK1, FOXI2, HOXA4, HOXA5, HOXA6, NR4A2, MAFG e ZNF423), o 
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que reflete a importância desses genes na regulação da expressão gênica e, em alguns casos, 

no desenvolvimento. Interessantemente, foram detectados SDM hipometilados associados a 

cinco IG: NAP1L5 (nucleosome assembly protein 1-like 5), FAM50B, PEG10 (paternally 

expressed 10), SGCE (sarcoglycan, epsilon) e GNAS [GNAS (guanine nucleotide binding 

protein, alpha stimulating) complex locus]. A hipometilação dessas regiões pode ter levado a 

perda do imprinting e, consequentemente, à desregulação da expressão dos IG.  

 

Tabela IV.5 - Processos biológicos mais enriquecidos dos 61 genes associados aos segmentos 

diferencialmente metilados (SDM) nos pacientes e revelados pela análise de ontologia genética, 
utilizando a ferramenta DAVID v6.7. 

Processos biológicos 
Número de genes 

(%) 
Genes 

Desenvolvimento e morfogênese do sistema esquelético 
embrionário 
Desenvolvimento e morfogênese de órgãos embrionários 
Morfogênese embrionária 
Morfogênese do sistema esquelético 

4 (6,8) GNAS, HOXA4, HOXA5, HOXA6 

Desenvolvimento embrionário de cordados 
Término do desenvolvimento embrionário com nascimento ou 
eclosão de ovos 

6 (10,2) GNAS, HOPX, HOXA4, HOXA5, 
HOXA6, MAFG 

Desenvolvimento do sistema esquelético 5 (8,5) GNAS, GABBR1, HOXA4, HOXA5, 
HOXA6 

Regulação de processos metabólicos do RNA 11 (18,6) HOPX, PRDM9, FOXI2, FOXK1, 
HOXA4, HOXA5, HOXA6, IGF2BP1, 
NR4A2, TRIM27, MAFG 

Regulação positiva de processos de biossíntese 6 (10,2) AZU1, FOXK1, GDF7, HIVEP3, 
NR4A2, ZNF423 

Regulação da transcrição gênica 13 (22) HOPX, PRDM9, FOXI2, FOXK1, 
GDF7, HOXA4, HOXA5, HOXA6, 
HIVEP3, NR4A2, TRIM27, MAFG, 
ZNF423 

Regulação negativa de processos de biossíntese 5 (8,5) HOPX, FOXK1, IGF2BP1, TRIM27, 
ZNF423 

 

 

Prickett e col. (2015) encontraram 313 ilhas CpG diferencialmente metiladas em 

pacientes com SRS em relação aos controles. Genes associados a essas ilhas não estavam 

enriquecidos para processos de crescimento, desenvolvimento do esqueleto ou 

desenvolvimento muscular, como esperado com base no fenótipo da SRS. No entanto, 

observaram enriquecimento de processos associados com metabolismo e transcrição. 

 

IV.4.2.4 Análise da relação epigenótipo-fenótipo 

 

Em sete pacientes foram detectados SDM compreendendo parte do gene HOXA4, 

HOXA5 ou HOXA6 (homeobox A4, A5 e A6), em 7p15.2 (Tabelas IV.3 e IV.4). Os genes da 

família HOXA codificam fatores de transcrição, que podem atuar em morfogênese e diferentes 
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processos celulares (NCBI Gene). Camundongos knockout quanto aos genes Hoxa4, Hoxa5 

ou Hoxa6 apresentam desde alterações esqueléticas isoladas até fenótipos mais graves com 

alterações generalizadas (MGI). Padrões de metilação tecido-específicos controlam a 

expressão de genes Hox em camundongo (Hershko e col., 2003) e alterações de metilação 

desses genes foram associadas a desenvolvimento embrionário anormal (Terranova e col., 

2006). Em humanos, a hipermetilação dos genes HOX foi relatada em vários tipos de câncer. 

Por outro lado, foi sugerido que a metilação do cluster HOXA pode ser um processo normal 

do desenvolvimento (Ayelet e col., 2010). Genes da família HOXA já foram preditos a 

sofrerem imprinting em humanos (Luedi e col., 2007). Recentemente, uma nova DMR foi 

descoberta no promotor do gene HOX4A (Hannula-Jouppi e col., 2014). Nesse estudo foi 

demonstrado que a hipometilação materna da região promotora de HOXA4 estava associada 

com sua expressão aumentada em sangue de pacientes com SRS portadores de UPD(7)mat, e 

a hipermetilação, com redução da expressão em indivíduo portador de UPD(7)pat. A 

observação de expressão monoalélica de HOXA4 indicou que esteja sujeito a imprinting. 

Apesar de não ter sido observado SDM hipermetilado associado ao gene HOXA4 no paciente 

SRS-13, que apresentou hipermetilação de regiões sujeitas a imprinting no cromossomo 7, 

devido à UPD(7)mat, um SDM hipermetilado com cerca de 1,5 kb, associado ao HOXA5, foi 

identificado; esse resultado sugere que esse gene sofra imprinting. A importância dos genes 

da família HOXA no desenvolvimento embrionário e a possibilidade de imprinting sugerem 

que as alterações de metilação detectadas nesses genes podem ter influenciado o quadro 

clínico dos pacientes.  

 

Paciente SRS-19 

Na paciente SRS-19, identificamos três SDM hipermetilados em genes com função 

associada a crescimento: o primeiro com 2.464 pb, em 7p22.1, abrangendo cinco CpG, no 

gene FOXK1; o segundo com 746 pb, em 4q12, abrangendo quatro CpG, no gene HOPX; e o 

terceiro com 193 pb, em 17q25.3, abrangendo cinco CpG, no gene AATK (Tabela IV.3). 

Apesar de pouco estudado em humanos, o gene Foxk promove a proliferação celular e 

reprime a diferenciação miogênica, ao regular a expressão de Foxo4 e Mef2, em camundongo 

(Shi e col., 2012). Camundongos knockout quanto a esse gene apresentam restrição de 

crescimento e prejuízo da regeneração do músculo após lesão; as células progenitoras 

miogênicas estavam em quantidade reduzida, no músculo desses animais, e apresentavam 

progressão do ciclo celular alterada, com parada em G0/G1 e diminuição da capacidade 

proliferativa (Hawke e col., 2003). O gene HOPX produz uma proteína com domínio homeo 
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que não se liga a DNA (NCBI Gene). Estudos em camundongos mostraram que Hop regula 

processos de proliferação celular e miogênese (Shin e col., 2002). Ainda, foi sugerido que 

HOXP é supressor tumoral, devido à hipermetilação de seu promotor e expressão alterada em 

câncer pancreático (Waraya e col., 2012). O gene AATK (apoptosis-associated tyrosine 

kinase) codifica uma proteína com domínio de tirosina quinase, que é induzida durante a 

apoptose; super-expressão desse gene pode resultar na interrupção do crescimento ou indução 

da apoptose de células precursoras mieloides (NCBI Gene).  

Ainda na paciente SRS-19, foram identicados quatro SDM hipometilados, três deles 

associados a IG: FAM50B, em 6p25.2;  PEG10 e SGCE, em 7q21.3; e GNAS, em 20q13.32 

(Tabela IV.4). As três regiões compreendem ilhas CpG em região promotora dos genes, 

sobrepostas a DMR conhecidas, metiladas no cromossomo materno (Court e col., 2014). No 

caso do gene GNAS, que possui múltiplas DMR regulando diferentes transcritos, o SDM 

abrange a DMR no promotor do transcrito A/B, que tem expressão paterna. 

O gene FAM50B é um dos vários IG derivados de genes do cromossomo X, por 

retrotransposição. As funções de FAM50B e do seu gene de origem FAM50A (family with 

sequence similarity 50, member A; alias XAP5) são desconhecidas. Uma evidência da 

possível associação de FAM50B com crescimento pode vir do gene XCT (protein XAP5 

circadian timekeeper) de Arabidopsis, que possui domínios de XAP5, e regula o relógio 

circadiano em resposta à luz, agindo como regulador global de crescimento (Zhang e col., 

2011). Além disso, FAM50B é altamente expresso em tecidos embrionários, indicando papel 

no desenvolvimento pré-natal. A DMR no promotor do gene FAM50B regula também a 

expressão paterna de um transcrito antisense não codificador, FAM50B-AS, com função 

desconhecida. Esse IG exibe níveis de expressão elevados em cérebro fetal, sugerindo que 

atue função normal do cérebro (Zhang e col., 2011). O gene PEG10 é expresso em tecidos 

adultos e embrionários, particularmente na placenta, e atua em proliferação celular, 

diferenciação e apoptose (NCBI Gene). Camundongos knockout apresentaram letalidade 

embrionária precoce com restrição de crescimento e defeitos da placenta, indicando a 

importância desse gene no desenvolvimento embrionário (Ono e col., 2006). Ainda, a super-

expressão de PEG10 foi relacionada com câncer, como o carcinoma hepatocelular e a 

leucemia linfoide crônica (NCBI Gene). Genes em três clusters sujeitos a imprinting no 

cromossomo 7, entre eles PEG10, foram considerados candidatos a SRS, mas nenhum foi 

conclusivamente associado a essa síndrome. Já o gene SGCE é amplamente expresso e tem 

diversos transcritos alternativos, alguns com expressão restrita ao músculo ou ao cérebro. 

Mutações em heterozigose nesse gene causam a síndrome de distonia mioclonal (MIM 
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#159900), doença do movimento, caracterizada principalmente por combinação de contrações 

musculares rápidas e breves e torção sustentada, movimentos repetitivos resultando em 

posturas anormais, e distúrbios comportamentais. GNAS é um lócus complexo sujeito a 

imprinting que gera vários produtos gênicos de expressão monoalélica. O silenciamento 

paterno tecido-específico de GNAS resulta em diferentes doenças associadas a imprinting, em 

portadores de mutações (epi)genéticas em GNAS (Turan e col., 2013). Especificamente, a 

hipometilação da DMR do promotor do transcrito GNAS A/B causa o PHP1B, caracterizado 

clinicamente por resistência ao hormônio da paratireoide (PTH) renal, que se manifesta como 

hipocalcemia, hiperfosfatemia, e aumento de PTH (OMIM). 

Como enfatizado anteriormente, a paciente SRS-19 foi a que apresentou  maior 

número de SDM hiper e hipometilados, alguns deles com tipo de alteração oposto ao 

observado em outros pacientes ou controles.  A explicação pode estar em problema na 

manipulação da amostra, gerando alta taxa de sinais falso-positivos. Por outro lado, a 

hipometilação de três DMR sujeitas a imprinting sugere que a paciente tenha MLMD. Como 

discutido acima, defeitos de metilação em múltiplos lócus sujeitos a imprinting já foram 

descritos na SRS, BWS, PHP1B e TNDM (revisão em Eggermann e col., 2014). 

Outro SDM hipometilado detectado na paciente SRS-19, e observado também no 

paciente RC-5, abrange 1.967 pb no gene GDF7, em 2p24.1. Esse gene codifica um membro 

da família de proteínas morfogenéticas ósseas, que regulam processos de crescimento, reparo 

e desenvolvimento embrionário (NCBI Gene). O mesmo SDM, porém hipermetilado, foi 

detectado em um controle. Além disso, identificamos esse SDM hipometilado em vários 

controles, antes de filtrar os CpG diferencialmente metilados com desvio padrão <0,15. Esses 

achados sugerem que os SDM hiper ou hipometilados abrangendo o gene GDF7 não tenham 

relevância clínica. 

Ao nascimento, a paciente SRS-19 pesava 1.880 g (< 3º percentil) e media 41 cm (< 3º 

percentil). Na avaliação clínica, com um ano de idade, continuava com déficit pôndero-

estatural (< 5º percentil) e apresentava frontal amplo. Seu desenvolvimento neuropsicomotor 

fora normal. Alterações de metilação de genes como FOXK1, HOPX, AATK, FAM50B e 

PEG10 podem estar potencialmente associados ao fenótipo de déficit de crescimento pré- e 

pós-natal da paciente. Ainda, a quantidade considerável de SDM, em diferentes 

cromossomos, sugere que mecanismos de atuação em trans, envolvidos no estabelecimento 

ou na manutenção da metilação e do imprinting, podem estar desregulados na paciente SRS-

19. Mutações de efeito materno em NLRP5 (NLR family, pyrin domain containing 5) foram 

recentemente identificadas em pacientes com MLMD, apresentando características clínicas 
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sobrepostas de síndromes associadas a imprinting, frequentemente com desenvolvimento 

neuropsicomotor anormal (Docherty e col., 2015). Alguns desses pacientes foram 

diagnosticados com SRS e um dos lócus mais frequentemente afetados foi GNAS, que está 

alterado na paciente SRS-19. 

 

Paciente SRS-11 

No paciente SRS-11 identificamos um SDM hipometilado de 761 pb abrangendo 

quatro CpG no gene sujeito a imprinting NAP1L5, em 4q22.1. O SDM abrange a maior parte 

da DMR desse gene, normalmente metilada apenas no cromossomo materno. NAP1L5 é um 

retrogene de expressão paterna, localizado na região intrônica do gene HERC3. Estudos 

comprovaram sua expressão sujeita a imprinting, em pelo menos 33 tecidos adultos, em 

humanos (Baran e col., 2015; Babak e col., 2015). No entanto, a função de NAP1L5 ainda é 

desconhecida. A hipermetilação da DMR no promotor de NAP1L5 foi descrita anteriormente 

em um paciente com SRS idiopática, mas a patogenicidade dessa alteração não foi discutida 

(Fuke e col., 2013). A ausência de informação a respeito da função de NAP1L5 e a alteração 

de metilação oposta relatada em um paciente com SRS não permitem associar a 

hipometilação de NAP1L5 com o quadro clínico do paciente SRS-11, que inclui déficit de 

crescimento, hipospadia, fala comprometida e dificuldade motoras. 

 

Pacientes SRS-4 e RC-5 

Nos pacientes SRS-4 e RC-5, detectamos SDM hipermetilados de 817 pb, abrangendo 

cinco CpG, e de 2.859 pb, abrangendo sete CpG, respectivamente, em ilha CpG no intron 2 

do gene IGF2BP1, em 17q21.32. Esse gene codifica membro de uma família de proteínas 

ligantes de mRNA, fatores de crescimento semelhantes à insulina. Atua na regulação da 

tradução de determinados genes, incluindo o IGF2. A hipermetilação de IGF2BP1 já foi 

associada com progressão tumoral (Kishida e col., 2012; Bell e col., 2013). Uma deleção de 

5,5 Mb em 7p15, abrangendo o gene IGF2BP3, da mesma família de IGF2BP1, foi descrita 

em um paciente com fenótipo clássico de SRS (Lin e col., 2010). Camundongos knockout 

quanto a Igf2bp1 apresentam incidência anormal de tumores, além de alterações fenotípicas 

generalizadas, incluindo restrição de crescimento pré- e pós-natal (MGI). A paciente SRS-4 

tem quadro clínico compatível com SRS, incluindo déficit de crescimento pré- e pós-natal, 

assimetria facial, retrognatia, machas café com leite, mas também dificuldades escolares. Já o 

paciente RC-5 apresenta déficit pôndero-estatural desde o nascimento e plagiocefalia. Não 
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fica claro o significado da hipermetilação de segmentos do gene IGF2BP1, mas a relação 

desse gene com crescimento sugere que esse achado possa ser clinicamente relevante.  

 

Paciente SRS-12 

Na paciente SRS-12 foi identificado um SDM hipometilado de 5.272 pb, abrangendo 

seis CpG do gene HIVEP3, em 1p34.2. Esse gene codifica um membro da família de 

proteínas ligantes de enhancers do vírus da imunodeficiência humana tipo 1. Essa proteína 

atua como fator de transcrição e regula a expressão mediada pelo fator nuclear kappaB, pela 

ligação a motivo de DNA kappaB em genes alvo (NCBI Gene). Foi demonstrado que Hivep3 

tem papel essencial como regulador da massa óssea pós-natal em camundongos; controla os 

níveis de Runx2, o principal regulador da diferenciação de osteoblastos, ao promover sua 

degradação (Jones e col., 2006). Camundongos knockout quanto a Hivep3 apresentam 

osteosclerose grave, devido ao aumento da atividade dos osteoblastos e à elevada taxa de 

formação óssea (Jones e col., 2010). Animais duplos knockout quanto a Hivep3 e Hivep2 têm 

grave restrição do crescimento, resultando em nanismo e não sobrevivem mais do que três 

semanas. Além das características de SRS, como restrição de crescimento intrauterino e pós-

natal, microretrognatia, clinodactilia de 5
os

 dedos e sudorese excessiva, a paciente SRS-12 

apresentou hipotonia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, hipertelorismo, estrabismo 

divergente e refluxo gastroesofágico. Não há na literatura evidência de que HIVEP3 seja 

regulado por metilação diferencial do DNA; assim, o SDM hipometilado associado a 

HIVEP3, detectado na paciente, tem significado clínico desconhecido. 

 

Recentemente, CpG associados ao IG RB1 e ao IG predito ANKRD11 foram 

identificados como novos lócus associados à SRS: uma região próxima à RB1-DMR estava 

hipermetilada em 13/18 (~70%) pacientes e uma lha CpG próxima ao gene ANKRD11, 

hipermetilada em 6/18 (~33%) pacientes, independentemente da presença de outras alterações 

moleculares [hipometilação de ICR1, UPD(7)mat] (Prickett e col., 2015). A hipometilação de 

RB1-DMR já foi descrita em caso isolado de SRS (Court e col., 2013). Diante desses achados,  

nos pacientes deste trabalho, foi investigada, a presença de hipermetilação de CpG, nos lócus 

RB1 e ANKRD11; SRS-10 e SRS-12 apresentaram, respectivamente, diferença de metilação 

de 16% e 20% de um único CpG (cg13389575) no lócus RB1, em relação ao G-C. Essas 

alterações não foram detectadas na análise individual, uma vez que não compreendem 

segmentos com CpG contíguos alterados. Apesar de RB1 ser um IG de expressão materna, 

implicado na progressão do ciclo celular e em vários tipos de cânceres, mais dados são 
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necessários para se afirmar que a hipermetilação de um único CpG pode desregular a 

expressão do gene e causar o fenótipo, ou características específicas, da SRS. 

 

IV.5 CONCLUSÕES 

 

 Neste capítulo, foi descrita a investigação de causas epigenéticas para a restrição de 

crescimento, de etiologia desconhecida, por meio da análise de metilação em escala 

genômica. A plataforma de array Infinium Human Methylation 450K é extensamente utilizada  

na busca de alterações de metilação, em diferentes patologias e apresenta vantagens sobre os 

métodos de análise de metilação pontual. Essa plataforma interroga grande quantidade de 

CpG no genoma e abrange a maioria, senão todas, as regiões de DMR sujeitas a imprinting 

genômico. Além disso, permite detectar múltiplos CpG diferencialmente metilados em um 

determinado lócus, gerando assim informação sobre a extensão das alterações de metilação 

desse lócus; permitiu, assim, caracterizar a extensão e o tipo de alteração de metilação em 

regiões diferencialmente metiladas do genoma. 

 Esta investigação de metilação global trouxe novas informações que contribuem para 

compreender mecanismos moleculares que influenciam o crescimento fetal. A análise de 

grupo não revelou hipo ou hipermetilação genômica no grupo de pacientes com suspeita 

clínica de SRS, resultado concordante com a literatura mais recente, indicando que esse tipo 

de análise não é o mais adequado para investigar alterações de metilação em pacientes com 

quadro clínico heterogêneo (Prickett e col., 2015). No entanto, a análise de metilação 

individual, utilizando critério estringente, revelou a existência de desvios de metilação entre 

pacientes e controles, em regiões normalmente hemimetiladas do genoma. Especificamente, 

foram detectadas alterações de metilação em genes que atuam em processos de proliferação e 

diferenciação celulares e crescimento, em 45% (9/20) dos pacientes, sugerindo implicação 

clínica. Não foi detectada  alteração epigenética comum aos pacientes com diagnóstico clínico 

de SRS, explicável provavelmente pela heterogeneidade clínica. Apesar da estringência do 

critério de seleção dos segmentos diferencialmente metilados e da alta taxa de detecção de 

SDM em genes associados a crescimento, esses segmentos exigem validação por técnicas 

quantitativas, como, por exemplo, o pirossequenciamento.  

 Na análise individual, o critério de seleção de CpG diferencialmente metilados foi 

baseado naqueles de estudos que utilizaram array de metilação na busca de novos IG no 

genoma humano. Por exemplo, Docherty e col. (2014) filtraram valores β entre 0,26 e 0,7 nos 

controles, para enriquecer regiões de metilação intermediária, consistente com a 
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hemimetilação do imprinting, e focaram a análise em segmentos contendo no mínimo dois 

CpG em 2 kb. Em outro estudo, Rezwan e col. (2015) selecionaram no mínimo três CpG em 

segmento de 2 kb. Como, neste estudo, os pacientes foram individualmente comparados com 

o grupo controle, foi considerado apropriado restringir a análise às regiões de hemimetilação 

(valor-β médio entre 0,35 e 0,65 no G-C) e buscar SDM mais extensas (mínimo de quatro 

CpG em 5 kb). Com isso se procurou diminuir a taxa de resultados falso-positivos. Rezwan e 

col. (2015) demonstraram que a utilização de 20 indivíduos controle é o suficiente para fazer 

comparações em análise de metilação diferencial; amostra maior incrementou o poder 

estatístico, mas não gerou diferença no resultado final. Assim, o grupo de 24 controles foi 

considerado suficiente para o tipo de análise realizada. A eficácia dos critérios adotados foi 

validada com a detecção de hipometilação de ICR1 e de H19-DMR em paciente com 

diagnóstico molecular de SRS previamente estabelecido por análise de MS-MLPA. Ainda, a 

análise revelou a hipermetilação consistente de três DMR do cromossomo 7 sujeitas a 

imprinting no paciente SRS-23, indicando a presença de UPD(7)mat, confirmada na análise 

por microarray de SNP.  

 A análise de metilação, utilizando microarray, realizada neste trabalho, tem 

limitações. O array interrroga pequena porcentagem de dinucleotídeos CpG, potencialmente 

metilados no genoma; assim, lócus adicionais com potencial patogênico não  são detectados. 

Por outro lado, a desvantagem da cobertura incompleta é compensada pelas vantagens de 

custo e de consistência técnica (Renzan e col., 2015). Atualmente somente o WGBS poderia 

gerar dados em escala genômica com maior resolução; no entanto, essa técnica tem alto custo 

e a interpretação dos dados é mais complexa. A análise de metilação foi restrita a um único 

tecido, o sangue periférico; dessa forma, as alterações de metilação podem não ser 

representativas do organismo como um todo. Entretanto, o sangue é um tecido de origem 

mesodérmica, e o mesoderma embrionário também dá origem às musculaturas lisa e estriada, 

ossos, cartilagem, tecido adiposo e sistema geniturinário, todos associados ao fenótipo da SRS 

(Prickett e col., 2015). Ainda, o interesse principal na análise individual eram as DMR 

sujeitas a imprinting, regiões com padrão de metilação estável durante o desenvolvimento e a 

vida pós-natal (Woodfine e col., 2011). A desvantagem da inclusão na análise de regiões de 

metilação intermediária no genoma é o fato de a hemimetilação não ser exclusiva do 

imprinting, podendo ser resultado de metilação alélica associada a polimorfismos in cis, de 

variabilidade intercelular e de clusters de CpG metilados e não metilados intercalados dentro 

de cada célula, que podem levar a mecanismos de expressão monoalélica independentes do 

alelo parental (Elliott e col., 2015). Por fim, alguns estudos sugerem que as análises de 
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metilação por microarray em sangue periférico devem controlar variáveis como métodos de 

extração e variação de metilação entre os diferentes tipos celulares do sangue (Reinius e col., 

2012). No entanto, Hilllman e col. (2015) não observaram correlação do padrão de metilação 

com tipo celular específico, sugerindo que as diferenças de metilação observadas entre 

pacientes com restrição de crescimento e indivíduos normais não deveriam ser causadas por 

diferenças nas proporções de tipos celulares do sangue.  

 Apesar dessas limitações, os resultados obtidos neste estudo mostraram que alterações 

de metilação em pacientes com restrição de crescimento, a maioria com suspeita clínica de 

SRS, podem ser patologicamente relevantes. A utilização das técnicas de array para fins 

diagnósticos de síndromes associadas a imprinting pode aumentar substancialmente a taxa de 

detecção de alterações não diagnosticáveis por técnicas tradicionais, não só em lócus 

específicos de cada síndrome, mas também de maneira global. 
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SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

 

 Parcela considerável de pacientes com distúrbios de crescimento não têm a causa de 

seus quadros clínicos estabelecida, incluindo aproximadamente 50% dos pacientes com 

diagnóstico clínico de síndrome de Silver-Russell (SRS) e 10-20% dos pacientes com 

síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS). O objetivo deste estudo foi investigar as causas 

genéticas e epigenéticas de distúrbios de crescimento, de etiologia desconhecida, numa 

contribuição para o entendimento de mecanismos que regulam o crescimento. O estudo 

compreendeu: (1) a investigação de microdesequilíbrios cromossômicos, por aCGH, diante 

das indicações de participação dessas alterações na determinação desses quadros clínicos; (2) 

a análise do perfil de expressão alelo-específica de genes sujeitos a imprinting (IG), por 

pirossequenciamento (PSQ) ou sequenciamento de Sanger, em pacientes com restrição de 

crescimento, considerando a importância desses genes no crescimento embrionário e fetal; (3) 

a investigação do padrão de  metilação global em pacientes com restrição de crescimento, 

utilizando microarray de metilação, diante das indicações de alterações epigenéticas em IG, 

como responsáveis por distúrbios de crescimento. 

A casuística constituiu-se de 41 pacientes não aparentados, com distúrbios de 

crescimento: (1) 25, com hipótese diagnóstica de SRS; (2) seis, com restrição de crescimento 

intrauterino e peso ao nascimento abaixo do 10º percentil, associados a outros sinais clínicos; 

(3) sete, com hipótese diagnóstica de BWS; e (4) três, com macrossomia pré-natal ou pós-

natal, associada a outros sinais. Nos pacientes com suspeita de SRS e BWS, alterações 

(epi)genéticas específicas dessas síndromes foram afastadas, excetuando um menino adotado, 

com suspeita de SRS, que não foi investigado quanto a UPD(7)mat. O exame cromossômico 

realizado em todos os pacientes revelou cariótipo normal, excetuando o de uma menina, com 

suspeita de SRS, portadora de translocação cromossômica equilibrada, t(5;6).  

A investigação de microdeleções e microduplicações cromossômicas foi realizada em 

40 pacientes, aplicando-se plataformas de aCGH 180K ou 180K UPD. A maioria das 

variantes no número de cópias de DNA (CNV) constituiu variações polimórficas, não 

patogênicas. Foram detectadas 58 variantes raras em 30/40 pacientes (75%). Com base no 

conteúdo gênico, na função desses genes e na presença de elementos de DNA reguladores da 

transcrição gênica, 40 dessas variantes foram consideradas provavelmente benignas (18 

pacientes, 45%), 12, com efeito patogênico desconhecido (VOUS; 11 pacientes, 27,5%), duas, 

provavelmente patogênicas (um paciente, 2,5%) e quatro, patogênicas (três pacientes, 7,5%).  
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Dois pacientes com hipótese diagnóstica de SRS apresentaram microdesequilíbrios 

cromossômicos, patogênicos ou provavelmente patogênicos. A microduplicação terminal em 

11p e a microdeleção terminal em 4p, detectadas no mesmo paciente, decorreram de 

translocação cromossômica críptica não equilibrada herdada via materna - 

t(4;11)(p16.3;p15.4), sendo o paciente portador do cromossomo der(4). Duas microdeleções 

em Yp11.32, detectadas no outro paciente, estavam localizadas em região de microdeleções, 

frequentes em indivíduos com baixa estatura isolada ou com a síndrome de Léri-Weill, e que 

afetariam a regulação do gene SHOX; essas microdeleções podem, entretanto, não ter efeito 

fenotípico, indicando penetrância incompleta, o que explicaria a herança de genitor 

clinicamente normal, no caso do paciente deste estudo. 

Duas microdeleções patogênicas foram detectadas em pacientes com hipótese 

diagnóstica de BWS. A microdeleção de 605 kb em 9q34.3, abrangendo o gene EHMT1, 

permitiu estabelecer o diagnóstico de síndrome de Kleefstra. O quadro clínico de outra 

paciente foi explicado pela microdeleção em 9q22.31q22.32, abrangendo aproximadamente 

3,56 Mb e 49 genes, entre eles PTCH1, mutado na síndrome de Gorlin-Goltz.  

Assim, a utilização de aCGH permitiu estabelecer a causa genética do quadro clínico 

em três pacientes (7,5%), e a causa genética provável, em outro (2,5%). Em 11 pacientes 

(27,5%), foram identificadas variantes com significado clínico desconhecido, que podem ser 

patogênicas. Essas frequências são comparáveis àquelas descritas em estudos que 

investigaram CNV em grupos de pacientes com distúrbios de crescimento e outras alterações 

congênitas, incluindo SRS, e mostram a importância da investigação de microdesequilíbrios 

cromossômicos nesses pacientes. A diversidade dos microdesequilíbrios cromossômicos 

identificados é reflexo da heterogeneidade clínica das casuísticas. Neste estudo, muitos dos 

pacientes com hipótese diagnóstica de SRS e BWS apresentavam sinais clínicos atípicos, 

explicando a ausência neles das alterações (epi)genéticas que causam essas síndromes. A 

identificação de CNV características de outras síndromes reflete a sobreposição de sinais 

clínicos com BWS e SRS. 

A análise do perfil de expressão alelo-específica de IG foi realizada em um subgrupo 

de 18 pacientes com restrição de crescimento e em oito indivíduos controle. Trinta IG com 

função em proliferação celular, crescimento fetal ou neurodesenvolvimento foram 

inicialmente selecionados. Após seleção de SNP transcritos com alta frequência na população, 

genotipagem de pacientes, genitores e indivíduos controle, determinação da expressão dos IG 

em sangue periférico e seu padrão de expressão (mono ou bialélico), 13 IG, expressos no 
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sangue, tiveram a expressão alelo-específica avaliada, sete deles por PSQ e seis por 

sequenciamento de Sanger.  

Como ocorre em indivíduos clinicamente normais, a expressão foi paterna para os 

genes ZDBF2, DLK1, NDN, SNRPN, IPW, L3MBTL1 e GNAS-AS1, e materna para os genes 

MEG3 e ZNF597, na maioria dos pacientes. Alterações no perfil de expressão dos genes 

SNRPN e DLK1, de expressão paterna, foram detectadas em 4/18 pacientes (22%). A 

expressão materna de SNRPN, num paciente, poderia indicar silenciamento do alelo paterno, 

por exemplo, por mutação de ponto, sendo a expressão do alelo materno residual; mutações 

de ponto no gene Snrpn, em camundongos, levam à manifestação de sinais da síndrome de 

Prader-Willi (PWS), que a paciente não apresenta. A expressão materna do gene DLK1 

(14q32), em dois pacientes, poderia ter a mesma explicação. Já em outra paciente, a expressão 

bialélica de DLK1 indicou que o alelo materno, normalmente silenciado, estava ativo. Em 

humanos, alterações (epi)genéticas opostas em 14q32, como UPD, deleção, e alteração de 

metilação da ICR (IG-DMR), que regula a expressão do cluster sujeito a imprinting nesse 

segmento, resultam nas síndromes de Temple (TS) ou de Kagami-Ogata (UPD14pat), ambas 

incluindo restrição de crescimento. O quadro clínico dos três pacientes não era compatível 

com os de TS ou UPD(14)pat e a investigação do padrão de metilação em 14q32 não revelou 

alterações, sugerindo que as alterações na expressão alelo-específica do gene DLK1 não 

decorreram de mutações epigenéticas; microdeleções e UPD também foram afastadas. A 

expressão paterna de RTL1, em um paciente, e materna, em outros três, sugere expressão 

monoalélica aleatória em sangue periférico; alternativamente, esse padrão pode ser explicado 

pela amplificação inespecífica do transcrito antisense de RTL1, RTL1as, de expressão 

materna. O gene RASGRF1 apresentou expressão bialélica em todos os pacientes analisados, 

indicando que não está sujeito a imprinting no sangue periférico. Quanto ao gene NAP1L5, 

desvios de expressão alélica, tendo sido observados na maioria dos pacientes, podem indicar 

que esse IG esteja parcialmente sujeito a imprinting no sangue, sem  implicação clínica. O 

perfil de expressão do gene KCNK9 foi inconsistente nas réplicas técnicas das amostras e, 

portanto, não pôde ser avaliado. Este estudo é o primeiro a utilizar pirossequenciamento e 

sequenciamento de Sanger na avaliação do perfil de expressão alelo-específica de IG em 

pacientes com restrição de crescimento. Apesar de terem limitações, ambas as técnicas 

mostraram-se robustas e revelaram alterações de expressão alélica interessantes; entretanto, a 

relação dessas alterações com o quadro clínico dos pacientes permanece por esclarecer. 

 A investigação da metilação global do DNA foi realizada em subgrupo de 21 pacientes 

com restrição de crescimento e em 24 indivíduos controle, utilizando microarray de metilação 



206 
 

 

450K. Dois tipos de análise foram realizados: (1) análise diferencial de grupo e (2) análise 

diferencial individual. Na primeira análise, em que foi comparado o padrão de metilação do 

grupo de pacientes com quadro clínico sugestivo de SRS (n=16) com o do grupo controle 

(n=24), não houve indicação de hipo ou hipermetilação global no grupo SRS, mesmo após 

restringir a análise a regiões específicas do genoma, como DMR, ilha CpG, região promotora, 

ou intersecção entre ilha CpG e região promotora. Esse resultado está de acordo com os da 

literatura. Treze CpG diferencialmente metilados foram detectados, porém a associação com o 

fenótipo dos pacientes não ficou clara. Resta a possibilidade de que esse pequeno número de 

CpG diferencialmente metilados decorra da heterogeneidade clínica dos pacientes e da 

estringência dos critérios de seleção de CpG. A análise de metilação diferencial, utilizando 

subgrupos, ou amostra maior de pacientes com fenótipo mais homogêneo está indicada. 

Na análise de metilação individual, foi comparado o padrão de metilação de cada um 

dos 21 pacientes com restrição de crescimento e dos 24 indivíduos controle, com o padrão de 

metilação do grupo controle. O número médio de CpG hipermetilados e de segmentos 

diferencialmente metilados (SDM) foi significativamente maior nos pacientes. Ao todo, foram 

identificados 82 SDM hipermetilados, estando 57 associados a gene(s) (69,5%), em 16 

pacientes, e 51 SDM hipometilados, 41 deles associados a gene(s) (80,4%), em 10 pacientes. 

A distribuição de SDM no genoma foi desigual, com quase 50% dos SDM hipermetilados 

detectados nos cromossomos 6 e 7, e um terço dos SDM hipometilados mapeados no 

cromossomo 17. Alguns SDM identificados em pacientes foram observados também em 

controles, podendo constituir polimorfismos. No paciente com diagnóstico clínico de SRS, em 

que a UPD(7)mat não foi previamente afastada, foram identificados três grandes segmentos 

hipermetilados associados a imprinting no cromossomo 7 (cluster GRB10, em 7p12; cluster 

PEG10/SGCE, em 7q21.3; e cluster MEST/MESTIT1, em 7q32.2); a suspeita de UPD(7), 

causa conhecida da SRS, foi validada com a utilização de microarray de SNP. Diante do 

diagnóstico molecular de SRS, os SDM identificados nesse paciente não foram considerados 

nas análises posteriores.   

A análise de ontologia genética dos 61 genes associados aos SDM hipo ou 

hipermetilados nos pacientes destacou genes da família HOXA, que atuam em processos de 

desenvolvimento e morfogênese do sistema esquelético e de órgãos fetais, e também os genes 

HOPX, FOXK1 e IGF2BP1, que atuam na regulação da transcrição gênica e de processos 

metabólicos, e têm funções relacionadas com crescimento. Além deles, outros três genes têm 

funções relacionadas a crescimento e proliferação celular: AATK, GDF7 e HIVEP3. As 

funções moleculares mais significativas foram a ligação a sequências específicas do DNA e a 



207 
 

 

atividade de fator de transcrição, refletindo a importância desses genes na regulação da 

expressão gênica.  

Cinco dos SDM hipometilados estavam associados a IG (NAP1L5, FAM50B, PEG10, 

SGCE e GNAS), quatro deles numa mesma paciente. A hipometilação de múltiplas regiões 

sujeitas a imprinting sugere desregulação de mecanismo de atuação em trans no 

estabelecimento ou na manutenção do imprinting, fenômeno anteriormente relatado em 

síndromes de imprinting. Alterações de metilação em genes que atuam em processos de 

proliferação e diferenciação celulares e crescimento foram identificadas em 9/20 dos 

pacientes (45%), sugerindo implicação clínica. Não foi detectada alteração epigenética 

comum aos pacientes com diagnóstico clínico de SRS, explicável provavelmente pela 

heterogeneidade clínica. A investigação de metilação global, utilizando microarray, produziu 

novos dados que podem contribuir para a compreensão de mecanismos moleculares que 

influenciam o crescimento pré- e pós-natal. 

 Na translocação aparentemente equilibrada - t(5;6)(q35.2;p22.3)dn, detectada em 

paciente com suspeita clínica de SRS, a interrupção do gene CDKAL1, pela quebra no 

cromossomo 6, pode ser a causa do quadro clínico; alternativamente, a translocação pode ter 

impactado a regulação de genes de desenvolvimento localizados próximos aos pontos de 

quebra - SOX4, E2F3, ID4 e MSX2. A análise de expressão por RT-qPCR em sangue 

periférico mostrou que os níveis de cDNA de CDKAL1 estavam reduzidos à metade, como 

esperado; MSX2 e ID4 não são expressos em sangue periférico. Apesar de não ter sido 

detectada alteração na expressão de SOX4 e E2F3, fica a possibilidade de que esses genes 

estivessem regulados negativamente durante o desenvolvimento. Além de sinais típicos da 

SRS, a paciente apresentava algumas características clínicas sugestivas de displasia 

cleidocraniana, apontando para efeito clínico de possível desregulação de MSX2. Assim, a 

translocação t(5;6) pode ter alterado a interação de genes de desenvolvimento e seus 

elementos reguladores, levando à desregulação de sua expressão espaço-temporal, e 

resultando num fenótipo atípico, com características sobrepostas de mais de uma síndrome 

genética. 

 Em resumo, a investigação de alterações cromossômicas (sub)microscópicas em 

pacientes com distúrbios de crescimento revelou CNV patogênicas/provavelmente 

patogênicas em 10% (4/40) dos pacientes investigados; variantes de efeito patogênico 

desconhecido foram detectadas em 27,5% (11/40) dos pacientes. A análise do perfil de 

expressão alelo-específica de IG em pacientes com restrição de crescimento mostrou 

alterações de expressão em 22% (4/18); entretanto, a relação dessas alterações com o quadro 
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clínico ainda está por esclarecer. A investigação de metilação global em regiões normalmente 

hemimetiladas do genoma evidenciou desvios de metilação entre pacientes com restrição de 

crescimento e indivíduos controle; especificamente, alterações de metilação em genes que 

atuam em processos de proliferação e diferenciação celulares e crescimento foram detectadas 

45% (9/20) dos pacientes, sugerindo implicação clínica. Em um paciente adotado, a aplicação 

do microarray de metilação permitiu estabelecer diagnóstico conclusivo de SRS, por UPD(7). 

O estudo de paciente portadora de translocação aparentemente equilibrada 

t(5;6)(q35.2;p22.3)dn sugeriu CDKAL1, SOX4, E2F3, ID4 e MSX2 como genes candidatos ao 

quadro clínico, por perda de função (CDKAL1) ou alteração da regulação (SOX4, E2F3, ID4 e 

MSX2), em decorrência da translocação. 
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ABSTRACT 

 

  A large number of patients with growth disorders do not have the cause of their 

clinical phenotype established, including about 50% of patients with Silver-Russell syndrome 

(SRS), and 10-20% of patients with Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS). The aim of this 

study was to investigate the (epi)genetic causes of growth disorders of unknown etiology, in a 

contribution to the understanding of growth regulation. The study included: (1) the 

investigation of submicroscopic chromosomal imbalances, by aCGH, given the evidence of 

their involvement in the determination of these phenotypes; (2) the analysis of the allele-

specific expression profile of imprinted genes (IG), by pyrosequencing (PSQ) or Sanger 

sequencing, in patients with growth restriction, considering the importance of these genes in 

embryonic/fetal growth; (3) the investigation of global methylation pattern in patients with 

growth restriction, using methylation microarray, given the indication of epigenetic changes 

in IG, as causative of growth disorders. 

 The cohort consisted of 41 unrelated patients with growth disorders: (1) 25, with the 

diagnostic hypothesis of SRS; (2) six, with intrauterine growth restriction and birth weight 

below the 10th centile, associated with other clinical signs; (3) seven, with the diagnostic 

hypothesis of BWS; and (4) three, with prenatal or postnatal macrosomia, associated with 

other clinical signs. In patients with suspected SRS and BWS, specific (epi)genetic mutations 

were excluded, except for an adopted boy, with the clinical diagnosis of SRS, in whom 

UPD(7)mat was not investigated. The chromosome analysis of all patients showed normal 

karyotypes, except for a girl, with clinical features of SRS, who carried a balanced 

chromosomal translocation, t(5;6). 

 Chromosomal microdeletions and microduplications were investigated in 40 patients, 

by applying 180K or 180K UPD aCGH platforms. Most DNA copy number variants (CNVs) 

were nonpathogenic polymorphic variants. Sixty-one rare variants were detected in 30/40 

patients (75%). Based on gene content, gene function and presence of transcriptional 

regulatory DNA elements, 40 of these variants were considered likely benign (18 patients, 

45%), 12, of unknown pathogenic significance (VOUS; 11 patients, 27.5%), two, likely 

pathogenic (one patient, 2.5%), and four, pathogenic (three patients, 7.5%). 

 Two patients with the diagnostic hypothesis of SRS carried pathogenic or likely 

pathogenic chromosomal microimbalances. The 11p terminal microduplication and the 4p 

terminal microdeletion, detected in the same patient, resulted from a maternally inherited 

unbalanced cryptic chromosomal translocation - t(4;11)(p16.3;p15.4), the patient carrying the 
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chromosome der(4). Two Yp11.32 microdeletions detected in the other patient were located 

on a region of microdeletions frequently reported in individuals with idiopathic short stature 

or Léri-Weill dyschondrosteosis, and might have impacted the regulation of the SHOX gene; 

however, these microdeletions might have no pathogenic effect, indicating incomplete 

penetrance, which would explain the inheritance from a clinically normal father in the case 

herein described. 

 Two pathogenic microdeletions were detected in patients with the diagnostic 

hypothesis of BWS. The 605 kb microdeletion at 9q34.3, encompassing the EHMT1 gene, led 

to the diagnosis of Kleefstra syndrome. The clinical phenotype of another patient was 

explained by a microdeletion at 9q22.31q22.32, which encompassed about 3.56 Mb and 49 

genes, including the PTCH1 gene, mutated in Gorlin-Goltz syndrome.  

Therefore, the applying of aCGH enabled to establish the genetic etiology in three 

patients (7.5%), and a probable genetic cause, in another (2.5%). Variants of unknown clinical 

significance, which might be pathogenic, were identified in 11 patients (27.5%). These 

frequencies are similar to those described in studies investigating CNVs in groups of patients 

with growth disorders and other congenital abnormalities, including SRS, and show the 

importance of investigating chromosomal microimbalances in these patients. The diversity o f 

CNVs identified can be attributed to the clinical heterogeneity of these cohorts. In this study, 

many of the patients, with the diagnostic hypothesis of SRS or BWS, had atypical clinical 

signs, thus explaining the absence of specific SRS/BWS (epi)genetic mutations. The 

identification of CNVs, known to be causative of other syndromes reflected the overlapping 

of some of their clinical features with those of SRS and BWS.  

 The analysis of IG allele-specific expression profile was performed in a subgroup of 

18 patients with growth restriction, and in eight control subjects. Thirty IGs were initially 

selected, based on their association with cell proliferation, fetal growth or neurodevelopment. 

Transcribed SNPs with high frequency in the general population were selected for the 

genotyping of patients, parents and control subjects, determination of IG expression in 

peripheral blood, and of the monoallelic or biallelic expression pattern. The allele-specific 

expression of 13 IGs expressed in blood was then investigated in patients (seven of them by 

PSQ and six by Sanger sequencing). 

 Parent-of-origin monoallelic expression was confirmed for ZDBF2, DLK1, IPW, NDN, 

SNRPN, L3MBTL, MEG3, ZNF597, and GNAS-AS1 genes in most patients. Expression 

alterations of the normally paternally expressed SNRPN and DLK1 genes were detected in 

4/18 patients (22%). The maternal expression of SNRPN in a patient might be due to the 
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silencing of the paternal allele, for example, by a point mutation, the maternal allele 

expression being residual; in mice, Snrpn point mutations lead to Prader-Willi syndrome 

(PWS) features, which were not observed in the patient. The maternal expression of DLK1 

(14q32), in two patients, might have the same explanation. In another patient, DLK1 biallelic 

expression indicated that the normally silenced maternal allele was active. In humans, 

(epi)genetic mutations at 14q32, such as UPD, deletions, and methylation alterations of the 

ICR (IG-DMR), which regulates the expression of the imprinted cluster in this segment, result 

in Temple (TS) or Kagami-Ogata (UPD14pat) syndromes, both including growth restriction. 

The clinical phenotype of the three patients in this study was not compatible with TS or 

UPD(14)pat, and the investigation of the methylation pattern at 14q32 revealed no 

abnormalities, suggesting that changes in the allelic expression of DLK1 were not caused by 

epigenetic mutations; microdeletions and UPD were also excluded. The paternal expression of 

RTL1 in a patient, and maternal, in another three, suggested random monoallelic expression in 

blood; alternatively, this pattern could be explained by the non-specific amplification of the 

maternally expressed antisense transcript of RTL1 - RTL1as. The RASGRF1 gene showed 

biallelic expression in the analyzed patients, indicating that it is not imprinted in blood. As to 

NAP1L5, allelic expression bias observed in most patients likely resulted from partial 

imprinting in blood, without clinical implications. The expression profile of KCNK9 was 

inconsistent in the technical replicates and, therefore, could not be evaluated. This study is the 

first to use pyrosequencing and Sanger sequencing in the evaluation of IG allele-specific 

expression profile, in patients with growth restriction. Despite the limitations, both techniques 

have proved to be robust, and revealed interesting alterations in allelic expression; however, 

the causal relationship of these alterations with the clinical phenotypes remained unclear. 

 The investigation of the global DNA methylation was performed in a subgroup of 21 

patients with growth restriction, and in 24 control subjects, using a 450K methylation 

microarray platform. Two types of analysis were performed: (1) group differential analysis, 

and (2) individual differential analysis. In the first analysis, the methylation pattern obtained 

for the group of patients with the diagnostic hypothesis of SRS (n=16) was compared to that 

of the control group (n=24); no bias towards DNA hypo or hypermethylation was detected in 

the SRS group, even after restricting the analysis to specific regions of the genome, such as 

DMRs, CpG islands, promoter regions, or intersections between CpG islands and promoter 

regions. This result is in accordance with the literature. Thirteen differentially methylated 

CpGs were detected, but the causal association with the patients’ phenotypes was unclear. 

The possibility remained that this small number of differentially methylated CpGs resulted 



213 
 

 

from the clinical heterogeneity among patients, and from the stringency of CpG selection 

criteria. Differential methylation analysis using subgroups of patients or larger sample of 

patients with less clinical heterogeneity is indicated. 

 In the individual methylation analysis, the methylation patterns of each of the 21 

patients with growth restriction, and each of the 24 control subjects were compared to the 

methylation pattern of the control group. The average numbers of hypermethylated CpGs and 

of differentially methylated segments (DMSs) were significantly higher in the patients. In 

total, 82 hypermethylated DMSs - 57 associated with gene(s) (69.5%), in 16 patients, and 51 

hypomethylated DMSs - 41 associated with gene(s) (80.4%), in 10 patients, were identified. 

The distribution of DMSs in the genome was not uniform, with nearly 50% of the 

hypermethylated DMSs located on chromosomes 6 and 7, and a third of the hypomethylated 

DMSs mapped to chromosome 17. Some DMSs identified in patients were also observed in 

controls, and might be polymorphisms. In a patient with the clinical diagnosis of SRS, in 

whom UPD(7)mat had not been excluded, three hypermethylated segments associated with 

imprinting were detected on chromosome 7 (cluster GRB10 at 7p12; cluster PEG10/SGCE at 

7q21.3; and cluster MEST/MESTIT1 at 7q32.2); the suspected UPD(7), a known cause of 

SRS, was validated by using a SNP microarray. The DMSs detected in this patient were not 

included in further analysis. 

 Gene ontology analysis of the 61 DMS-associated genes highlighted the HOXA family 

genes, involved in development and morphogenesis of the skeletal system and embryonic 

organs, and also HOPX, FOXK1 and IGF2BP1 genes, involved in the regulation of gene 

transcription and metabolic processes, and have holes related to growth. In addition, three 

other genes were related to growth and cell proliferation: AATK, GDF7 and HIVEP3. The 

most significant molecular functions were sequence-specific DNA binding, and transcription 

factor activity, reflecting the importance of these genes in regulation of gene expression.  

 Five hypomethylated DMSs were associated with IG (NAP1L5, FAM50B, PEG10, 

SGCE and GNAS), four of them in the same patient. The hypomethylation of multiple 

imprinted loci suggested misregulation of trans-acting mechanism involved in imprinting 

establishment or maintenance, as previously reported in imprinting disorders. Methylation 

changes in genes involved with cellular proliferation and differentiation, and growth, were 

identified in 9/20 patients (45%), suggesting clinical implications; an epigenetic mutation 

common to SRS patients was not detected, likely due to the clinical heterogeneity of the 

cohort. The data generated by this global methylation analysis, using microarray, might 

contribute to the understanding of molecular mechanisms in growth restriction. 
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 In the apparently balanced translocation -t(5;6)(q35.2;p22.3)dn, detected in a patient 

with the diagnostic hypothesis of SRS, the CDKAL1 gene disruption by the chromosome 6 

breakpoint might explain the phenotype; alternatively, the translocation might have impacted 

the regulation of developmental genes in the vicinity of breakpoints - SOX4, E2F3, ID4 and 

MSX2. Expression analysis by RT-qPCR showed a significant decrease in CDKAL1 cDNA 

levels in the patient’s blood cells, as expected; MSX2 and ID4 are not expressed in blood. 

Although the expression of SOX4 and E2F3 were not altered, the possibility of dysregulation 

restricted to prenatal development cannot be discarded. In addition to the SRS typical signs, 

the patient presented clinical features suggestive of cleidocranial dysplasia, pointing to the 

possibility of MSX2 misregulation. Thus, the translocation t(5;6) might have altered the 

interaction of developmental genes and regulatory elements, leading to misregulation of 

spatiotemporal gene expression, thus resulting in an atypical phenotype, with overlapping 

features of more than one genetic syndrome. 

 In summary, the investigation of submicroscopic chromosomal imbalances in patients 

with growth disorders revealed pathogenic/likely pathogenic CNVs in 10% (4/40) of the 

patients; variants of unknown pathogenic significance were detected in 27.5% (11/40) of 

them. The analysis of IG allele-specific expression profile in patients with growth restriction 

showed expression changes in 22% (4/18); however, their causal association with the clinical 

phenotype remained unclear. The investigation of global DNA methylation on normally 

hemimethylated genomic regions revealed deviations of methylation profiles between patients 

with growth restriction and controls; specifically, methylation alterations in genes involved 

with growth processes, cellular proliferation and differentiation, were detected in 45% (9/20) 

of the patients, suggesting clinical implications. In an adopted child, methylation microarray 

analysis led to the establishment of SRS diagnosis, due to UPD(7). In a carrier of a 

cytogenetically balanced translocation t(5;6)(q35.2;p22.3)dn, CDKAL1, SOX4, E2F3, ID4 and 

MSX2 appeared as candidate genes to the clinical phenotype, possibly due to loss of function 

(CDKAL1) or misregulation (SOX4, E2F3, ID4 and MSX2), an effect of the translocation. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Allen RC, Zoghbi HY, Moseley  AB, Rosenblatt HM, Belmont JW. Methylation of HpaII and HhaI 

sites near the polymorphic CAG repeat in the human androgen-receptor gene correlates with X 

chromosome inactivation. Am. J. Hum. Genet. 51: 1229–39, 1992. 

Ambler G. Overgrowth. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 16: 519–46, 2002. 

Amos-Landgraf JM, Cottle A, Plenge RM, Friez M, Schwartz CE, Longshore J, Willard HF. X 

chromosome-inactivation patterns of 1,005 phenotypically unaffected females. Am. J. Hum. 

Genet. 79: 493–9, 2006. 

Andersson EA, Pilgaard K, Pisinger C, Harder MN, Grarup N, Færch K, Poulsen P, Witte DR, 

Jørgensen T, Vaag  A, Hansen T, Pedersen O. Type 2 diabetes risk alleles near ADCY5, 

CDKAL1 and HHEX-IDE are associated with reduced birthweight. Diabetologia 53: 1908–16, 

2010. 

Andrews SC, Wood MD, Tunster SJ, Barton SC, Surani MA, John RM. Cdkn1c (p57Kip2) is the 

major regulator of embryonic growth within its imprinted domain on mouse distal chromosome 7. 

BMC Dev. Biol. 7: 53, 2007. 

Apostolidou S, Abu-Amero S, O’Donoghue K, Frost J, Olafsdottir O, Chavele KM, Whittaker JC, 

Loughna P, Stanier P, Moore GE. Elevated placental expression of the imprinted PHLDA2 gene 

is associated with low birth weight. J. Mol. Med. 85: 379–87, 2007. 

Aradhya S, Bardaro T, Galgóczy P, Yamagata T, Esposito T, Patlan H, Ciccodicola A, Munnich A, 

Kenwrick S, Platzer M, D’Urso M, Nelson DL. Multiple pathogenic and benign genomic 

rearrangements occur at a 35 kb duplication involving the NEMO and LAGE2 genes. Hum. Mol. 

Genet. 10: 2557–67, 2001. 

Arnaud P, Monk D, Hitchins M, Gordon E, Dean W, Beechey CV, Peters J, Craigen W, Preece M, 

Stanier P, Moore GE, Kelsey G. Conserved methylation imprints in the human and mouse 

GRB10 genes with divergent allelic expression suggests differential reading of the same mark. 

Hum. Mol. Genet. 12: 1005–19, 2003. 

Attwooll C, Lazzerini Denchi E, Helin K. The E2F family: specific functions and overlapping 

interests. EMBO J. 23: 4709–16, 2004. 

Avraham A, Sandbank J, Yarom N, Shalom A, Karni T, Pappo I, Sella A, Fich A, Walfisch S, Gheber 

L, Evron E. A similar cell-specific pattern of HOXA methylation in normal and in cancer tissues. 

Epigenetics 5: 41–6, 2010. 

Azzi S, Blaise A, Steunou V, Harbison MD, Salem J, Brioude F, Rossignol S, Habib WA, Thibaud N, 

Neves C Das, Jule M Le, Brachet C, Heinrichs C, Bouc Y Le, Netchine I. Complex Tissue-

Specific Epigenotypes in Russell-Silver Syndrome Associated with 11p15 ICR1 

Hypomethylation. Hum. Mutat. 35: 1211–20, 2014a. 

Azzi S, Rossignol S, Steunou V, Sas T, Thibaud N, Danton F, Le Jule M, Heinrichs C, CabroL S, 

Gicquel C, Le Bouc Y, Netchine I. Multilocus methylation analysis in a large cohort of 11p15-

related foetal growth disorders (Russell Silver and Beckwith Wiedemann syndromes) reveals 



217 
 

 

simultaneous loss of methylation at paternal and maternal imprinted loci. Hum. Mol. Genet. 18: 

4724–33, 2009. 

Azzi S, Steunou V, Tost J, Rossignol S, Thibaud N, Das Neves C, Le Jule M, Abi Habib W, Blaise A, 

Koudou Y, Busato F, Le Bouc Y, Netchine I. Exhaustive methylation analysis revealed uneven 

profiles of methylation at IGF2/ ICR1 /H19 11p15 loci in Russell Silver syndrome. J. Med. 

Genet. 52: 53–60, 2014b. 

Babak T, Deveale B, Armour C, Raymond C, Cleary MA, van der Kooy D, Johnson JM, Lim LP. 

Global survey of genomic imprinting by transcriptome sequencing. Curr. Biol. 18: 1735–41, 

2008. 

Babak T, DeVeale B, Tsang EK, Zhou Y, Li X, Smith KS, Kukurba KR, Zhang R, Li JB, van der 

Kooy D, Montgomery SB, Fraser HB. Genetic conflict reflected in tissue-specific maps of 

genomic imprinting in human and mouse. Nat. Genet. 47: 544–9, 2015. 

Bang J, Huh JH, Na J, Lu Q, Carlson BA, Tobe R, Tsuji PA, Gladyshev VN, Hatfield DL, Lee BJ. 

Cell Proliferation and Motility Are Inhibited by G1 Phase Arrest in 15-kDa Selenoprotein-

Deficient Chang Liver Cells. Mol. Cells 38: 457–65, 2015. 

Banister CE, Koestler DC, Maccani MA, Padbury JF, Houseman EA, Marsit CJ. Infant growth 

restriction is associated with distinct patterns of DNA methylation in human placentas. 

Epigenetics 6: 920–7, 2011. 

Baple E, Palmer R, Hennekam RCM. A microdeletion at 12q24.31 can mimic Beckwith-Wiedemann 

syndrome neonatally. Mol. Syndromol. 1: 42–5, 2010. 

Baran Y, Subramaniam M, Biton A, Tukiainen T, Tsang EK, Rivas MA, Pirinen M, Gutierrez-arcelus 

M, Smith KS, Kukurba R, Zhang R, Eng C, Torgerson DG, Urbanek C, Consortium G, Li JB, 

Rodriguez-santana JR, Burchard G, Seibold MA, Macarthur DG, Montgomery B, Zaitlen NA, 

Lappalainen T. The landscape of genomic imprinting across diverse adult human tissues. Genome 

Res. 25: 927-36, 2015. 

Barbaux S, Gascoin-Lachambre G, Buffat C, Monnier P, Mondon F, Tonanny MB, Pinard A, Auer J, 

Bessières B, Barlier A, Jacques S, Simeoni U, Dandolo L, Letourneur F, Jammes H, Vaiman D. A 

genome-wide approach reveals novel imprinted genes expressed in the human placenta. 

Epigenetics 7: 1079–90, 2012. 

Barlow DP. Genomic imprinting: a mammalian epigenetic discovery model. Annu. Rev. Genet. 45: 

379–403, 2011. 

Barlow DP, Bartolomei MS. Genomic imprinting in mammals. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 6: 

a018382, 2014. 

Bartolomei MS, Ferguson-Smith AC. Mammalian genomic imprinting. Cold Spring Harb. Perspect. 

Biol. 3: 1–17, 2011. 

Baskin B, Choufani S, Chen YA, Shuman C, Parkinson N, Lemyre E, Micheil IA, Stavropoulos DJ, 

Ray PN, Weksberg R. High frequency of copy number variations (CNVs) in the chromosome 

11p15 region in patients with Beckwith-Wiedemann syndrome. Hum. Genet. 133: 321–30, 2013. 



218 
 

 

Begemann M, Spengler S, Gogiel M, Grasshoff U, Bonin M, Betz RC, Dufke A, Spier I, Eggermann 

T. Clinical significance of copy number variations in the 11p15.5 imprinting control regions: new 

cases and review of the literature. J. Med. Genet. 49: 547–53, 2012. 

Bell JL, Wächter K, Mühleck B, Pazaitis N, Köhn M, Lederer M, Hüttelmaier S. Insulin-like growth 

factor 2 mRNA-binding proteins (IGF2BPs): Post-transcriptional drivers of cancer progression? 

Cell. Mol. Life Sci. 70: 2657–75, 2013. 

Benito-Sanz S, Aza-Carmona M, Rodríguez-Estevez A, Rica-Etxebarria I, Gracia R, Campos-Barros 

Á, Heath KE. Identification of the first PAR1 deletion encompassing upstream SHOX enhancers 

in a family with idiopathic short stature. Eur. J. Hum. Genet. 20: 125–7, 2012a. 

Benito-Sanz S, Barroso E, Heine-Suñer D, Hisado-Oliva A, Romanelli V, Rosell J, Aragones A, 

Caimari M, Argente J, Ross JL, Zinn AR, Gracia R, Lapunzina P, Campos-Barros A, Heath KE. 

Clinical and molecular evaluation of SHOX/PAR1 duplications in léri-weill dyschondrosteosis 

(LWD) and idiopathic short stature (ISS). J. Clin. Endocrinol. Metab. 96: 404–12, 2011. 

Benito-Sanz S, Royo JL, Barroso E, Paumard-Hernandez B, Barreda-Bonis AC, Liu P, Gracia R, 

Lupski JR, Campos-Barros A, Gomez-Skarmeta JL, Heath KE. Identification of the first recurrent 

PAR1 deletion in Leri-Weill dyschondrosteosis and idiopathic short stature reveals the presence 

of a novel SHOX enhancer. J. Med. Genet. 49: 442–50, 2012b. 

Benito-Sanz S, Thomas NS, Huber C, Gorbenko del Blanco D, Aza-Carmona M, Crolla JA, Maloney 

V, Rappold G, Argente J, Campos-Barros A, Cormier-Daire V, Heath KE. A novel class of 

Pseudoautosomal region 1 deletions downstream of SHOX is associated with Leri-Weill 

dyschondrosteosis. Am. J. Hum. Genet. 77: 533–44, 2005. 

Bens S, Haake A, Richter J, Leohold J, Kolarova J, Vater I, Riepe FG, Buiting K, Eggermann T, 

Gillessen-Kaesbach G, Platzer K, Prawitt D, Caliebe A, Siebert R. Frequency and 

characterization of DNA methylation defects in children born SGA. Eur. J. Hum. Genet. 21: 838–

43, 2013. 

Bergman D, Halje M, Nordin M, Engström W. Insulin-like growth factor 2 in development and 

disease: a mini-review. Gerontology 59: 240–9, 2013. 

Bhatia S, Kleinjan DA. Disruption of long-range gene regulation in human genetic disease: a 

kaleidoscope of general principles, diverse mechanisms and unique phenotypic consequences. 

Hum. Genet. 133: 815–45, 2014. 

Biliya S, Bulla LA. Genomic imprinting: the influence of differential methylation in the two sexes. 

Exp. Biol. Med. (Maywood). 235: 139–47, 2010. 

Bischof JM, Stewart CL, Wevrick R. Inactivation of the mouse Magel2 gene results in growth 

abnormalities similar to Prader-Willi syndrome. Hum. Mol. Genet. 16: 2713–9, 2007. 

Bittel DC, Theodoro MF, Kibiryeva N, Fischer W, Talebizadeh Z, Butler MG. Comparison of X-

chromosome inactivation patterns in multiple tissues from human females. J. Med. Genet. 45: 

309–13, 2008. 

Bjornsson H, Albert T. SNP-specific array-based allele-specific expression analysis. Genome Res. 18: 

771–9, 2008. 



219 
 

 

Blagitko N, Mergenthaler S, Schulz U, Wollmann HA, Craigen W, Eggermann T, Ropers HH, 

Kalscheuer VM. Human GRB10 is imprinted and expressed from the paternal and maternal allele 

in a highly tissue- and isoform-specific fashion. Hum. Mol. Genet. 9: 1587–95, 2000. 

Bliek J, Terhal P, van den Bogaard MJ, Maas S, Hamel B, Salieb-Beugelaar G, Simon M, Letteboer T, 

van der Smagt J, Kroes H, Mannens M. Hypomethylation of the H19 gene causes not only Silver-

Russell syndrome (SRS) but also isolated asymmetry or an SRS-like phenotype. Am. J. Hum. 

Genet. 78: 604–14, 2006. 

Bloomfield FH, Spiroski AM, Harding JE. Fetal growth factors and fetal nutrition. Semin. Fetal 

Neonatal Med. 18: 118–23, 2013. 

Bonaldi A, Mazzeu JF, Costa SS, Honjo RS, Bertola DR, Albano LMJ, Furquim IM, Kim CA, 

Vianna-Morgante, AM. Microduplication of the ICR2 domain at chromosome 11p15 and familial 

Silver-Russell syndrome. Am. J. Med. Genet. A 155A: 2479–83, 2011. 

Bonapace G, Concolino D, Formicola S, Strisciuglio P. A novel mutation in a patient with insulin-like 

growth factor 1 (IGF1) deficiency. J. Med. Genet. 40: 913–7, 2003. 

Bourque DK, Avila L, Peñaherrera M, von Dadelszen P, Robinson WP. Decreased placental 

methylation at the H19/IGF2 imprinting control region is associated with normotensive 

intrauterine growth restriction but not preeclampsia. Placenta 31: 197–202, 2010. 

Bruce S, Hannula-Jouppi K, Puoskari M, Fransson I, Simola KOJ, Lipsanen-Nyman M, Kere J. 

Submicroscopic genomic alterations in Silver-Russell syndrome and Silver-Russell-like patients. 

J. Med. Genet. 47: 816–22, 2010. 

Bunyan DJ, Baker KR, Harvey JF, Thomas NS. Diagnostic screening identifies a wide range of 

mutations involving the SHOX gene, including a common 47.5 kb deletion 160 kb downstream 

with a variable phenotypic effect. Am. J. Med. Genet. Part A 161: 1329–38, 2013. 

Cacciagli P, Sutera-Sardo J, Borges-Correia A, Roux JC, Dorboz I, Desvignes JP, Badens C, Delepine 

M, Lathrop M, Cau P, Lévy N, Girard N, Sarda P, Boespflug-Tanguy O, Villard L. Mutations in 

BCAP31 cause a severe X-Linked phenotype with deafness, dystonia, and central 

hypomyelination and disorganize the Golgi apparatus. Am. J. Hum. Genet. 93: 579–86, 2013. 

Canton  APM, Costa SS, Rodrigues TC, Bertola DR, Malaquias  AC, Correa FA, Arnhold IJP, 

Rosenberg C, Jorge AAL. Genome-wide screening of copy number variants in children born 

small for gestational age reveals several candidate genes involved in growth pathways. Eur. J. 

Endocrinol. 171: 253–62, 2014. 

Capdevila-Busquets E, Badiola N, Arroyo R, Alcalde V, Soler-López M, Aloy P. Breast cancer genes 

PSMC3IP and EPSTI1 play a role in apoptosis regulation. PLoS One 10: e0115352, 2015. 

Cattanach BM, Peters J, Ball S, Rasberry C. Two imprinted gene mutations: three phenotypes. Hum. 

Mol. Genet. 9: 2263–73, 2000. 

Charalambous M, da Rocha ST, Ferguson-Smith AC. Genomic imprinting, growth control and the 

allocation of nutritional resources: consequences for postnatal life. Curr. Opin. Endocrinol. 

Diabetes. Obes. 14: 3–12, 2007. 



220 
 

 

Charalambous M, Smith FM, Bennett WR, Crew TE, Mackenzie F, Ward A. Disruption of the 

imprinted Grb10 gene leads to disproportionate overgrowth by an Igf2-independent mechanism. 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 100: 8292–7, 2003. 

Chen J, Wildhardt G, Zhong Z, Röth R, Weiss B, Steinberger D, Decker J, Blum WF, Rappold G. 

Enhancer deletions of the SHOX gene as a frequent cause of short stature: the essential role of a 

250 kb downstream regulatory domain. J. Med. Genet. 46: 834–9, 2009. 

Chess A. Mechanisms and consequences of widespread random monoallelic expression. Nat. Rev. 

Genet. 13: 421–8, 2012. 

Chiang C, Jacobsen JC, Ernst C, Hanscom C, Heilbut A, Blumenthal I, Mills RE, Kirby A, Lindgren 

AM, Rudiger SR, McLaughlan CJ, Bawden CS, Reid SJ, Faull RLM, Snell RG, Hall IM, Shen Y, 

Ohsumi TK, Borowsky ML, Daly MJ, Lee C, Morton CC, MacDonald ME, Gusella JF, 

Talkowski ME. Complex reorganization and predominant non-homologous repair following 

chromosomal breakage in karyotypically balanced germline rearrangements and transgenic 

integration. Nat. Genet. 44: 390–7, 2012. 

Choufani S, Shapiro JS, Susiarjo M, Butcher DT, Grafodatskaya D, Lou Y, Ferreira JC, Pinto D, 

Scherer SW, Shaffer LG, Coullin P, Caniggia I, Beyene J, Slim R, Bartolomei MS, Weksberg R. 

A novel approach identifies new differentially methylated regions (DMRs) associated with 

imprinted genes. Genome Res. 21: 465–76, 2011 

Clapcott SJ, Peters J, Orban PC, Brambilla R, Graham CF. Two ENU-induced mutations in Rasgrf1 

and early mouse growth retardation. Mamm. Genome 14: 495–505, 2003. 

Cleaton MAM, Edwards CA, Ferguson-Smith AC. Phenotypic outcomes of imprinted gene models in 

mice: elucidation of pre- and postnatal functions of imprinted genes. Annu. Rev. Genomics Hum. 

Genet. 15: 93–126, 2014. 

Cloud JE, Rogers C, Reza TL, Stone JR, Picard MH, Caron AM, Bronson RT, Lees JA, Ziebold U. 

Mutant mouse models reveal the relative roles of E2F1 and E2F3 in vivo mutant mouse models 

reveal the relative roles of E2F1 and E2F3 in vivo. Mol. Cell. Biol. 22: 2663–22, 2002. 

Cooper GM, Coe BP, Girirajan S, Rosenfeld JA, Vu TH, Baker C, Williams C, Stalkek H, Hamid R, 

Hannig V, Abdel-Hamid H, Bader P, McCracken E, Niyazov D, Leppig K, Thiese H, Hummel 

M, Alexande, N, Gorski J, Kussmann J, Shashi V, Johnson K, Rehder C, Ballif BC, Shaffer LG, 

Eichler EE. A copy number variation morbidity map of developmental delay. Nat. Genet. 43: 

838–46, 2011. 

Court F, Tayama C, Romanelli V, Martin-Trujillo A, Iglesias-Platas I, Okamura K, Sugahara N, 

Simón C, Moore H, Harness JV, Keirstead H, Sanchez-Mut JV, Kaneki E, Lapunzina P, Soejima 

H, Wake N, Esteller M, Ogata T, Hata K, Nakabayashi K, Monk D. Genome-wide parent-of-

origin DNA methylation analysis reveals the intricacies of human imprinting and suggests a 

germline methylation-independent mechanism of establishment. Genome Res. 24: 554-69, 2014. 

Cunningham G, Gant FN, Leveno JK, Gilstrap LC, Hauth JC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 

21st ed. United States of America: McGRAW-HILL, Medical Publishing Division, 1819 páginas, 

2001.  

Curley JP, Barton S, Surani A, Keverne EB. Coadaptation in mother and infant regulated by a 

paternally expressed imprinted gene. Proc. Biol. Sci. 271: 1303–9, 2004. 



221 
 

 

Daelemans C, Ritchie ME, Smits G, Abu-Amero S, Sudbery IM, Forrest MS, Campino S, Clark TG, 

Stanier P, Kwiatkowski D, Deloukas P, Dermitzakis ET, Tavaré S, Moore GE, Dunham I. High-

throughput analysis of candidate imprinted genes and allele-specific gene expression in the 

human term placenta. BMC Genet. 11: 25, 2010. 

Das UG, Sysyn GD. Abnormal fetal growth: intrauterine growth retardation, small for gestational age, 

large for gestational age. Pediatr. Clin. North Am. 51: 639–54, 2004. 

Dauber A, Rosenfeld RG, Hirschhorn JN. Genetic Evaluation of Short Stature. J. Clin. Endocrinol. 

Metab. 99: jc20141506, 2014. 

Davies SM. Developmental regulation of genomic imprinting of the IGF2 gene in human liver. Cancer 

Res. 54: 2560-2, 1994. 

Davies W, Isles AR, Humby T, Wilkinson LS. What are imprinted genes doing in the brain? 

Epigenetics 2: 201–6, 2007. 

Davis MM, Olausson P, Greengard P, Taylor JR, Nairn AC. Regulator of calmodulin signaling 

knockout mice display anxiety-like behavior and motivational deficits. Eur. J. Neurosci. 35: 300–

8, 2012. 

Dawe C, Wynne-Davies R, Fulford GE. Clinical variation in dyschondrosteosis. A report on 13 

individuals in 8 families. J Bone Joint Surg Br. 64: 377-81, 1982. 

DeChiara TM, Efstratiadis A, Robertson EJ. A growth-deficiency phenotype in heterozygous mice 

carrying an insulin-like growth factor II gene disrupted by targeting. Nature 345: 78–80, 1990. 

Dedeurwaerder S, Defrance M, Calonne E. Evaluation of the Infinium Methylation 450K technology. 

771–84, 2011. 

Delaval K, Wagschal A, Feil R. Epigenetic deregulation of imprinting in congenital diseases of 

aberrant growth. BioEssays 28: 453–9, 2006. 

Demars J, Rossignol S, Netchine I, Lee KS, Shmela M, Faivre L, Weill J, Odent S, Azzi S, Callier P, 

Lucas J, Dubourg C, Andrieux J, Le Bouc Y, El-Osta A, Gicquel C. New insights into the 

pathogenesis of Beckwith-Wiedemann and Silver-Russell syndromes: contribution of small copy 

number variations to 11p15 imprinting defects. Hum. Mutat. 32: 1171–82, 2011. 

DeVeale B, van der Kooy D, Babak T. Critical evaluation of imprinted gene expression by RNA-Seq: 

a new perspective. PLoS Genet. 8: e1002600, 2012. 

Dias RP, Bogdarina I, Cazier JB, Buchanan C, Donaldson MC, Johnston LB, Hokken-Koelega AC, 

Clark AJL. Multiple segmental uniparental disomy associated with abnormal DNA methylation 

of imprinted Loci in silver-russell syndrome. J. Clin. Endocrinol. Metab. 97: E2188–93, 2012. 

Diplas AI, Lambertini L, Lee MJ, Sperling R, Lee YL, Wetmur J, Chen J. Differential expression of 

imprinted genes in normal and IUGR human placentas. Epigenetics 4: 235–40, 2009. 

Dixon JR, Selvaraj S, Yue F, Kim A, Li Y, Shen Y, Hu M, Liu JS, Ren B. Topological domains in 

mammalian genomes identified by analysis of chromatin interactions. Nature 485: 376–80, 2012. 

Docherty LE, Rezwan FI, Poole RL, Jagoe H, Lake H, Lockett GA, Arshad H, Wilson DI, Holloway 

JW, Temple IK, Mackay DJG. Genome-wide DNA methylation analysis of patients with 



222 
 

 

imprinting disorders identifies differentially methylated regions associated with novel candidate 

imprinted genes. J. Med. Genet. 51: 229–38, 2014. 

Docherty LE, Rezwan FI, Poole RL, Turner CLS, Kivuva E, Maher ER, Smithson SF, Hamilton-

Shield JP, Patalan M, Gizewska M, Peregud-Pogorzelski J, Beygo J, Buiting K, Horsthemke B, 

Soellner L, Begemann M, Eggermann T, Baple E, Mansour S, Temple IK, Mackay DJG. 

Mutations in NLRP5 are associated with reproductive wastage and multilocus imprinting 

disorders in humans. Nat. Commun. 6: 8086, 2015. 

Duclos A, Charbonnier F, Chambon P, Latouche JB, Blavier A, Redon R, Frébourg T, Flaman JM. 

Pitfalls in the use of DGV for CNV interpretation. Am. J. Med. Genet. Part A 155: 2593–6, 2011. 

Dumas LJ, O’bleness MS, Davis JM, Dickens CM, Anderson N, Keeney JG, Jackson J, Sikela M, 

Raznahan A, Giedd J, Rapoport J, Nagamani SSC, Erez A, Brunetti-Pierri N, Sugalski R, Lupski 

JR, Fingerlin T, Cheung SW, Sikela JM. DUF1220-domain copy number implicated in human 

brain-size pathology and evolution. Am. J. Hum. Genet. 91: 444–54, 2012. 

Dunger DB, Petry CJ, Ong KK. Genetic variations and normal fetal growth. Horm. Res. 65: 34–40, 

2006. 

Durand C, Bangs F, Signolet J, Decker E, Tickle C, Rappold G. Enhancer elements upstream of the 

SHOX gene are active in the developing limb. Eur. J. Hum. Genet. 18: 527–32, 2010. 

van Duyvenvoorde HA, Lui JC, Kant SG, Oostdijk W, Gijsbers AC, Hoffer MJ, Karperien M, 

Walenkamp MJ, Noordam C, Voorhoeve PG, Mericq V, Pereira AM, Claahsen-van de Grinten 

HL, van Gool SA, Breuning MH, Losekoot M, Baron J, Ruivenkamp C Al, Wit JM. Copy 

number variants in patients with short stature. Eur. J. Hum. Genet. 22: 602–9, 2013. 

Eaton SA, Hough T, Fischer-Colbrie R, Peters J. Maternal inheritance of the Gnas cluster mutation 

Ex1A-T affects size, implicating NESP55 in growth. Mamm. Genome 24: 276–85, 2013. 

Eaton SA, Williamson CM, Ball ST, Beechey CV, Moir L, Edwards J, Teboul L, Maconochie M, 

Peters J. New mutations at the imprinted Gnas cluster show gene dosage effects of Gsa  in 

postnatal growth and implicate Xlas in bone and fat metabolism but not in suckling. Mol. Cell. 

Biol. 32: 1017–29, 2012. 

Edelmann L, Hirschhorn K. Clinical utility of array CGH for the detection of chromosomal 

imbalances associated with mental retardation and multiple congenital anomalies. Ann. N. Y. 

Acad. Sci. 1151: 157–66, 2009. 

Edwards CA, Ferguson-Smith AC. Mechanisms regulating imprinted genes in clusters. Curr. Opin. 

Cell Biol. 19: 281–9, 2007. 

Eggenschwiler J, Ludwig T, Fisher P, Leighton PA, Tilghman SM, Efstratiadis A. Mouse mutant 

embryos overexpressing IGF-II exhibit phenotypic features of the Beckwith-Wiedemann and 

Simpson-Golabi-Behmel syndromes. Genes Dev. 11: 3128–42, 1997. 

Eggermann T. Russell-Silver syndrome. Am. J. Med. Genet. Part C Semin. Med. Genet. 154C: 355–

64, 2010. 

Eggermann T, Eggermann K, Schönherr N. Growth retardation versus overgrowth: Silver-Russell 

syndrome is genetically opposite to Beckwith-Wiedemann syndrome. Trends Genet. 24: 195–

204, 2008. 



223 
 

 

Eggermann T, Gonzalez D, Spengler S, Arslan-Kirchner M, Binder G, Schönherr N. Broad clinical 

spectrum in Silver-Russell syndrome and consequences for genetic testing in growth retardation. 

Pediatrics 123: e929–31, 2009. 

Eggermann T, Heilsberg AK, Bens S, Siebert R, Beygo J, Buiting K, Begemann M, Soellner L. 

Additional molecular findings in 11p15-associated imprinting disorders: an urgent need for multi-

locus testing. J. Mol. Med. 92: 769–77, 2014. 

Eggermann T, Leisten I, Binder G, Begemann M, Spengler S. Disturbed methylation at multiple 

imprinted loci : an increasing observation in imprinting disorders. Epigenomics: 625–37, 2011. 

Eggermann T, Spengler S, Begemann M, Binder G, Buiting K, Albrecht B, Spranger S. Deletion of 

the paternal allele of the imprinted MEST/PEG1 region in a patient with Silver-Russell syndrome 

features. Clin. Genet. 81: 298–300, 2012b. 

Eggermann T, Spengler S, Gogiel M, Begemann M, Elbracht M. Epigenetic and genetic diagnosis of 

Silver–Russell syndrome. Expert Rev. Mol. Diagn. 12: 459–71, 2012a. 

Elliott G, Hong C, Xing X, Zhou X, Li D, Coarfa C, Bell RJA, Maire CL, Ligon KL, Sigaroudinia M, 

Gascard P, Tlsty TD, Harris RA, Schalkwyk LC, Bilenky M, Mill J, Farnham PJ, Kellis M, Marra 

MA, Milosavljevic A, Hirst M, Stormo GD, Wang T, Costello JF. Intermediate DNA methylation 

is a conserved signature of genome regulation. Nat. Commun. 6: 6363, 2015. 

Fatemi M, Pao MM, Jeong S, Gal-Yam EN, Egger G, Weisenberger DJ, Jones PA. Footprinting of 

mammalian promoters: use of a CpG DNA methyltransferase revealing nucleosome positions at a 

single molecule level. Nucleic Acids Res. 33: 1–2, 2005. 

Feinberg AP. Phenotypic plasticity and the epigenetics of human disease. Nature 447: 433–40, 2007. 

Fernandez-Rebollo E, Maeda A, Reyes M, Turan S, Fröhlich LF, Plagge A, Kelsey G, Jüppner H, 

Bastepe M. Loss of XLαs (extra-large αs) imprinting results in early postnatal hypoglycemia and 

lethality in a mouse model of pseudohypoparathyroidism Ib. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109: 

6638–43, 2012. 

Flottmann R, Wagner J, Kobus K, Curry CJ, Savarirayan R, Nishimura G, Yasui N, Spranger J, Van 

Esch H, Lyons MJ, DuPont BR, Dwivedi  A, Klopocki E, Horn D, Mundlos S, Spielmann M. 

Microdeletions on 6p22.3 are associated with mesomelic dysplasia Savarirayan type. J. Med. 

Genet. 52: 476–83, 2015. 

Fokstuen S, Kotzot D. Chromosomal rearrangements in patients with clinical features of Silver-

Russell syndrome. Am. J. Med. Genet. Part A 164: 1595–605, 2014. 

Fowden  AL, Sibley C, Reik W, Constancia M. Imprinted genes, placental development and fetal 

growth. Horm. Res. 65 Suppl 3: 50–8, 2006. 

Frank D, Fortino W, Clark L, Musalo R, Wang W, Saxena A, Li CM, Reik W, Ludwig T, Tycko B. 

Placental overgrowth in mice lacking the imprinted gene Ipl. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 99: 

7490–5, 2002. 

Freathy RM, Bennett AJ, Ring SM, Shields B, Groves CJ, Timpson NJ, Weedon MN, Zeggini E, 

Lindgren CM, Lango H, Perry JRB, Pouta A, Ruokonen A, Hyppönen E, Power C, Elliott P, 

Strachan DP, Järvelin MR, Smith GD, McCarthy MI, Frayling TM, Hattersley AT. Type 2 

diabetes risk alleles are associated with reduced size at birth. Diabetes 58: 1428–33, 2009. 



224 
 

 

Freathy RM, Mook-Kanamori DO, Sovio U, Prokopenko I, Timpson NJ, Berry DJ, Warrington NM, 

Widen E, Hottenga JJ, Kaakinen M, Lange LA, Bradfield JP, Kerkhof M, Marsh JA, Mägi R, 

Chen CM, Lyon HN, Kirin M, Adair LS, Aulchenko YS, Bennett AJ, Borja JB, Bouatia-Naji N, 

Charoen P, Coin LJ, Cousminer DL, de Geus EJ, Deloukas P, Elliott P, Evans DM, Froguel P; 

Genetic Investigation of ANthropometric Traits (GIANT) Consortium, Glaser B, Groves CJ, 

Hartikainen AL, Hassanali N, Hirschhorn JN, Hofman A, Holly JM, Hyppönen E, Kanoni S, 

Knight BA, Laitinen J, Lindgren CM; Meta-Analyses of Glucose and Insulin-related traits 

Consortium, McArdle WL, O'Reilly PF, Pennell CE, Postma DS, Pouta A, Ramasamy A, Rayner 

NW, Ring SM, Rivadeneira F, Shields BM, Strachan DP, Surakka I, Taanila A, Tiesler C, 

Uitterlinden AG, van Duijn CM; Wellcome Trust Case Control Consortium, Wijga AH, 

Willemsen G, Zhang H, Zhao J, Wilson JF, Steegers EA, Hattersley AT, Eriksson JG, Peltonen L, 

Mohlke KL, Grant SF, Hakonarson H, Koppelman GH, Dedoussis GV, Heinrich J, Gillman MW, 

Palmer LJ, Frayling TM, Boomsma DI, Davey Smith G, Power C, Jaddoe VW, Jarvelin MR; 

Early Growth Genetics (EGG) Consortium, McCarthy MI. Variants in ADCY5 and near CCNL1 

are associated with fetal growth and birth weight. Nat. Genet. 42: 430–5, 2010. 

Frost JM, Monk D, Stojilkovic-Mikic T, Woodfine K, Chitty LS, Murrell A, Stanier P, Moore GE. 

Evaluation of allelic expression of imprinted genes in adult human blood. PLoS One 5: e13556, 

2010. 

Fuke T, Mizuno S, Nagai T, Hasegawa T, Horikawa R, Miyoshi Y, Muroya K, Kondoh T, Numakura 

C, Sato S, Nakabayashi K, Tayama C, Hata K, Sano S, Matsubara K, Kagami M, Yamazawa K, 

Ogata T. Molecular and clinical studies in 138 Japanese patients with Silver-Russell syndrome. 

PLoS One 8: e60105, 2013. 

Fusco F, Paciolla M, Pescatore A, Lioi MB, Ayuso C, Faravelli F, Gentile M, Zollino M, D’Urso M, 

Miano MG, Ursini MV. Microdeletion/duplication at the Xq28 IP locus causes a de novo 

IKBKG/NEMO/IKK gamma exon4_10 deletion in families with Incontinentia Pigmenti. Hum. 

Mutat. 30: 1284–91, 2009. 

Garfield AS, Cowley M, Smith FM, Moorwood K, Stewart-Cox JE, Gilroy K, Baker S, Xia J, Dalley 

JW, Hurst LD, Wilkinson LS, Isles AR, Ward A. Distinct physiological and behavioural 

functions for parental alleles of imprinted Grb10. Nature 469: 534–8, 2011. 

Gascoin-Lachambre G, Buffat C, Rebourcet R, Chelbi ST, Rigourd V, Mondon F, Mignot TM, Legras 

E, Simeoni U, Vaiman D, Barbaux S. Cullins in human intra-uterine growth restriction: 

expressional and epigenetic alterations. Placenta 31: 151–7, 2010. 

Ge B, Gurd S, Gaudin T, Dore C, Lepage P, Harmsen E, Hudson TJ, Pastinen T. Survey of allelic 

expression using EST mining. Genome Res. 15: 1584–91, 2005. 

Gicquel C, Le Bouc Y. Hormonal regulation of fetal growth. Horm. Res. 65: 28–33, 2006. 

Gicquel C, Rossignol S, Cabrol S, Houang M, Steunou V, Barbu V, Danton F, Thibaud N, Merrer M 

Le, Burglen L, Bertrand AM, Netchine I, Bouc Y Le. Epimutation of the telomeric imprinting 

center region on chromosome 11p15 in Silver-Russell syndrome. Nat. Genet. 37: 1003–7, 2005. 

Gimelbrant A, Hutchinson JN, Thompson BR, Chess A. Widespread Monoallelic Expression on 

Human Autosomes. Science 318: 1136–40, 2007. 

Girardot M, Feil R, Llères D. Epigenetic deregulation of genomic imprinting in humans: causal 

mechanisms and clinical implications. Epigenomics 5: 715–28, 2013. 



225 
 

 

Girirajan S, Rosenfeld JA, Cooper GM, Antonacci F, Siswara P, Itsara A, Vives L, Walsh T, 

McCarthy SE, Baker C, Mefford HC, Kidd JM, Browning SR, Browning BL, Dickel DE, Levy 

DL, Ballif BC, Platky K, Farber DM, Gowans GC, Wetherbee JJ, Asamoah A, Weaver DD, Mark 

PR, Dickerson J, Garg BP, Ellingwood SA, Smith R, Banks VC, Smith W, McDonald MT, Hoo 

JJ, French BN, Hudson C, Johnson JP, Ozmore JR, Moeschler JB, Surti U, Escobar LF, El-

Khechen D, Gorski JL, Kussmann J, Salbert B, Lacassie Y, Biser A, McDonald-McGinn DM, 

Zackai EH, Deardorff MA, Shaikh TH, Haan E, Friend KL, Fichera M, Romano C, Gécz J, 

DeLisi LE, Sebat J, King MC, Shaffer LG, Eichler EE. A recurrent 16p12.1 microdeletion 

supports a two-hit model for severe developmental delay. Nat. Genet. 42: 203–9, 2010. 

Goldsworthy M, Hugill A, Freeman H. Role of the transcription factor sox4 in insulin secretion and 

impaired glucose tolerance. Diabetes 57: 2234–44, 2008. 

Graham CF. The production of parthenogenetic mammalian embryos and their use in biological 

research. Biol. Rev. Camb. Philos. Soc. 49: 399–424, 1974. 

Green BB, Kappil M, Lambertini L, Armstrong DA, Guerin DJ, Sharp AJ, Lester BM, Chen J, Marsit 

CJ. Expression of imprinted genes in placenta is associated with infant neurobehavioral 

development. Epigenetics 10: 834–41, 2015. 

Gregg C. Known unknowns for allele-specific expression and genomic imprinting effects. 

F1000Prime Rep. 6: 75, 2014. 

Gregg C, Zhang J, Weissbourd B, Luo S, Schroth GP, Haig D, Dulac C. High-resolution analysis of 

parent-of-origin allelic expression in the mouse brain. Science  329: 643–9, 2012. 

Groenewoud MJ, Dekker JM, Fritsche A, Reiling E, Nijpels G, Heine RJ, Maassen JA, Machicao F, 

Schäfer SA, Häring HU, 't Hart LM, van Haeften TW. Variants of CDKAL1 and IGF2BP2 affect 

first-phase insulin secretion during hyperglycaemic clamps. Diabetologia 51: 1659–63, 2008. 

Gupta M, Yates CR, Meibohm B. SYBR Green-based real-time PCR allelic discrimination assay for 

beta2-adrenergic receptor polymorphisms. Anal. Biochem. 344: 292–4, 2005. 

Haig D. Maternal–fetal conflict, genomic imprinting and mammalian vulnerabilities to cancer. Philos. 

Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 370: 20140178, 2015. 

Hall JG. Review and hypothesis: syndromes with severe intrauterine growth restriction and very short 

stature--are they related to the epigenetic mechanism(s) of fetal survival involved in the 

developmental origins of adult health and disease? Am. J. Med. Genet. A 152A: 512–27, 2010. 

Hannula-Jouppi K, Muurinen M, Lipsanen-Nyman M, Reinius LE, Ezer S, Greco D, Kere J. 

Differentially methylated regions in maternal and paternal uniparental disomy for chromosome 7. 

Epigenetics 9: 351–65, 2014. 

Hawke TJ, Jiang, N, Garry DJ. Absence of p21CIP rescues myogenic progenitor cell proliferative and 

regenerative capacity in Foxk1 null mice. J. Biol. Chem. 278: 4015–20, 2003. 

Hehir-Kwa J, Pfundt R, Veltman J, de Leeuw N. Pathogenic or not? Assessing the clinical relevance 

of copy number variants. Clin. Genet. 84: 415–21, 2013. 

Henckel A, Arnaud P. Genome-wide identification of new imprinted genes. Brief. Funct. Genomics 9: 

304–14, 2010. 



226 
 

 

Henckel A, Nakabayashi K, Sanz LA, Feil R, Hata K, Arnaud P. Histone methylation is 

mechanistically linked to DNA methylation at imprinting control regions in mammals. Hum. Mol. 

Genet. 18: 3375–83, 2009. 

Hernandez A, Martinez ME, Fiering S, Galton VA, St. Germain D. Type 3 deiodinase is critical for 

the maturation and function of the thyroid axis. J. Clin. Invest. 116: 476–84, 2006. 

Hershko AY, Kafri T, Fainsod A, Razin A. Methylation of HoxA5 and HoxB5 and its relevance to 

expression during mouse development. Gene 302: 65–72, 2003. 

Hillman SL, Finer S, Smart MC, Mathews C, Lowe R, Rakyan VK, Hitman GA, Williams DJ. Novel 

DNA methylation profiles associated with key gene regulation and transcription pathways in 

blood and placenta of growth-restricted neonates. Epigenetics 10: 1–12, 2015. 

Hitchins MP, Stanier P, Preece MA, Moore GE. Silver-Russell syndrome: a dissection of the genetic 

aetiology and candidate chromosomal regions. J. Med. Genet. 38: 810–19, 2001. 

Holm TM, Jackson-Grusby L, Brambrink T, Yamada Y, Rideout  3rd WM, Jaenisch R. Global loss of 

imprinting leads to widespread tumorigenesis in adult mice. Cancer Cell 8: 275–85, 2005. 

Hoppman-Chaney N, Wain K, Seger PR, Superneau DW, Hodge JC. Identification of single gene 

deletions at 15q13.3: Further evidence that CHRNA7 causes the 15q13.3 microdeletion syndrome 

phenotype. Clin. Genet. 83: 345-51, 2013. 

Horikoshi M, Yaghootkar H, Mook-Kanamori DO, Sovio U, Taal HR, Hennig BJ, Bradfield JP, St 

Pourcain B, Evans DM, Charoen P, Kaakinen M, Cousminer DL, Lehtimäki T, Kreiner-Møller E, 

Warrington NM, Bustamante M, Feenstra B, Berry DJ, Thiering E, Pfab T, Barton SJ, Shields 

BM, Kerkhof M, van Leeuwen EM, Fulford AJ, Kutalik Z, Zhao JH, den Hoed M, Mahajan A, 

Lindi V, Goh LK, Hottenga JJ, Wu Y, Raitakari OT, Harder MN, Meirhaeghe A, Ntalla I, Salem 

RM, Jameson KA, Zhou K, Monies DM, Lagou V, Kirin M, Heikkinen J, Adair LS, Alkuraya FS, 

Al-Odaib A, Amouyel P, Andersson EA, Bennett AJ, Blakemore AI, Buxton JL, Dallongeville J, 

Das S, de Geus EJ, Estivill X, Flexeder C, Froguel P, Geller F, Godfrey KM, Gottrand F, Groves 

CJ, Hansen T, Hirschhorn JN, Hofman A, Hollegaard MV, Hougaard DM, Hyppönen E, Inskip 

HM, Isaacs A, Jørgensen T, Kanaka-Gantenbein C, Kemp JP, Kiess W, Kilpeläinen TO, Klopp 

N, Knight BA, Kuzawa CW, McMahon G, Newnham JP, Niinikoski H, Oostra BA, Pedersen L, 

Postma DS, Ring SM, Rivadeneira F, Robertson NR, Sebert S, Simell O, Slowinski T, Tiesler 

CM, Tönjes A, Vaag A, Viikari JS, Vink JM, Vissing NH, Wareham NJ, Willemsen G, Witte 

DR, Zhang H, Zhao J; Meta-Analyses of Glucose- and Insulin-related traits Consortium 

(MAGIC), Wilson JF, Stumvoll M, Prentice AM, Meyer BF, Pearson ER, Boreham CA, Cooper 

C, Gillman MW, Dedoussis GV, Moreno LA, Pedersen O, Saarinen M, Mohlke KL, Boomsma 

DI, Saw SM, Lakka TA, Körner A, Loos RJ, Ong KK, Vollenweider P, van Duijn CM, 

Koppelman GH, Hattersley AT, Holloway JW, Hocher B, Heinrich J, Power C, Melbye M, 

Guxens M, Pennell CE, Bønnelykke K, Bisgaard H, Eriksson JG, Widén E, Hakonarson H, 

Uitterlinden AG, Pouta A, Lawlor DA, Smith GD, Frayling TM, McCarthy MI, Grant SF, Jaddoe 

VW, Jarvelin MR, Timpson NJ, Prokopenko I, Freathy RM; Early Growth Genetics (EGG) 

Consortium. New loci associated with birth weight identify genetic links between intrauterine 

growth and adult height and metabolism. Nat. Genet. 45: 76–82, 2013. 

 Huang N, Lee I, Marcotte EM, Hurles ME. Characterising and predicting haploinsufficiency in the 

human genome. PLoS Genet. 6: 1–11, 2010. 



227 
 

 

Huber C, Rosilio M, Munnich A, Cormier-Daire V. High incidence of SHOX anomalies in individuals 

with short stature. J. Med. Genet. 43: 735–9, 2006. 

Huntriss JD, Hemmings KE, Hinkins M, Rutherford AJ, Sturmey RG, Elder K, Picton HM. Variable 

imprinting of the MEST gene in human preimplantation embryos. Eur. J. Hum. Genet. 21: 40–7, 

2013. 

Ioannides Y, Lokulo-Sodipe K, Mackay DJG, Davies JH, Temple IK. Temple syndrome: improving 

the recognition of an underdiagnosed chromosome 14 imprinting disorder: an analysis of 51 

published cases. J. Med. Genet. 51: 495–501, 2014. 

Ishida M, Moore GE. The role of imprinted genes in humans. Mol. Aspects Med. 34: 826–40, 2013. 

Jacob KJ, Robinson WP, Lefebvre L. Beckwith-Wiedemann and Silver-Russell syndromes: opposite 

developmental imbalances in imprinted regulators of placental function and embryonic growth. 

Clin. Genet. 84: 326–34, 2013. 

Jones DC, Schweitzer MN, Wein M, Sigrist K, Takagi T, Ishii S, Glimcher LH. Uncoupling of growth 

plate maturation and bone formation in mice lacking both Schnurri-2 and Schnurri-3. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 107: 8254–8, 2010. 

Jones DC, Wein MN, Oukka M, Hofstaetter JG, Glimcher MJ, Glimcher LH. Regulation of adult bone 

mass by the zinc finger adapter protein Schnurri-3. Science 312: 1223–7, 2006. 

Kagami M, Matsuoka K, Nagai T, Yamanaka M, Kurosawa K, Suzumori N, Sekita Y, Miyado M, 

Matsubara K, Fuke T, Kato F, Fukami M, Ogata T. Paternal uniparental disomy 14 and related 

disorders: Placental gene expression analyses and histological examinations. Epigenetics 7: 

1142–50, 2012. 

Kagami M, Mizuno S, Matsubara K, Nakabayashi K, Sano S, Fuke T, Fukami M, Ogata T. 

Epimutations of the IG-DMR and the MEG3-DMR at the 14q32.2 imprinted region in two 

patients with Silver–Russell Syndrome-compatible phenotype. Eur. J. Hum. Genet. 23: 1062–7, 

2015. 

Kagami M, Sekita Y, Nishimura G, Irie M, Kato F, Okada M, Yamamori S, Kishimoto H, Nakayama 

M, Tanaka Y, Matsuoka K, Takahashi T, Noguchi M, Tanaka Y, Masumoto K, Utsunomiya T, 

Kouzan H, Komatsu Y, Ohashi H, Kurosawa K, Kosaki K, Ferguson-Smith AC, Ishino F, Ogata 

T. Deletions and epimutations affecting the human 14q32.2 imprinted region in individuals with 

paternal and maternal upd(14)-like phenotypes. Nat. Genet. 40: 237–42, 2008. 

Kajii T, Ohama K. Androgenetic origin of hydatidiform mole. Nature 268: 633-4, 1977.  

Kalish JM, Jiang C, Bartolomei MS. Epigenetics and imprinting in human disease. Int. J. Dev. Biol. 

58: 291–8, 2014. 

Kannenberg K, Urban C, Binder G. Increased incidence of aberrant DNA methylation within diverse 

imprinted gene loci outside of IGF2/H19 in Silver-Russell syndrome. Clin. Genet. 81: 366–77, 

2012. 

Kappil MA, Green BB, Armstrong DA, Sharp AJ, Lambertini L, Marsit CJ, Chen J. Placental 

expression profile of imprinted genes impacts birth weight. Epigenetics 10: 842-9, 2015. 



228 
 

 

Keverne EB, Curley JP. Epigenetics, brain evolution and behaviour. Front. Neuroendocrinol. 29: 398–

412, 2008. 

Keverne EB, Fundele R, Narasimha M, Barton SC, Surani MA. Genomic imprinting and the 

differential roles of parental genomes in brain development. Dev. Brain Res. 92: 91–100, 1996. 

Khatib H. Is it genomic imprinting or preferential expression? Bioessays 29: 1022–8, 2007. 

Kishida Y, Natsume A, Kondo Y, Takeuchi I, An B, Okamoto Y, Shinjo K, Saito K, Ando H, Ohka F, 

Sekido Y, Wakabayashi T. Epigenetic subclassification of meningiomas based on genome-wide 

DNA methylation analyses. Carcinogenesis 33: 436–41, 2012. 

Klammt J, Kiess W, Pfäffle R. IGF1R mutations as cause of SGA. Best Pract Res Clin Endocrinol 

Metab. 25: 191-206, 2011. 

Kleinjan DA, van Heyningen V. Long-range control of gene expression: emerging mechanisms and 

disruption in disease. Am. J. Hum. Genet. 76: 8–32, 2005. 

Kotzot D, Schmitt S, Bernasconi F, Robinson WP, Lurie IW, Ilyina H, Méhes K, Hamel BC, Otten BJ, 

Hergersberg M. Uniparental disomy 7 in Silver-Russell syndrome and primordial growth 

retardation. Hum. Mol. Genet. 4: 583–7, 1995. 

Koukoura O, Sifakis S, Spandidos DA. DNA methylation in the human placenta and fetal growth 

(Review). Mol. Med. Rep. 5: 883–9, 2012. 

Kozera B, Rapacz M. Reference genes in real-time PCR. J. Appl. Genet. 54: 391–406, 2013. 

Krepischi-Santos  ACV, Vianna-Morgante AM, Jehee FS, Passos-Bueno MR, Knijnenburg J, Szuhai 

K, Sloos W, Mazzeu JF, Kok F, Cheroki C, Otto PA, Mingroni-Netto RC, Varela M, Koiffmann 

C, Kim CA, Bertola DR, Pearson PL, Rosenberg C. Whole-genome array-CGH screening in 

undiagnosed syndromic patients: Old syndromes revisited and new alterations. Cytogenet. 

Genome Res. 115: 254–61, 2006. 

Lamb JA, Barnby G, Bonora E, Sykes N, Bacchelli E, Blasi F, Maestrini E, Broxholme J, Tzenova J, 

Weeks D, Bailey AJ, Monaco AP. Analysis of IMGSAC autism susceptibility loci: evidence for 

sex limited and parent of origin specific effects. J. Med. Genet. 42: 132–7, 2005. 

Lambertini L, Diplas AI, Lee MJ, Sperling R, Chen J, Wetmur J. A sensitive functional assay reveals 

frequent loss of genomic imprinting in human placenta. Epigenetics 3: 261–69, 2008. 

Lambertini L, Lee TL, Chan WY, Lee MJ, Diplas A, Wetmur J, Chen J. Differential methylation of 

imprinted genes in growth-restricted placentas. Reprod. Sci. 18: 1111–7, 2011. 

Lambertini L, Marsit CJ, Sharma P, Maccani M, Ma Y, Hu J, Chen J. Imprinted gene expression in 

fetal growth and development. Placenta 33: 480–6, 2012. 

Lango Allen H, Estrada K, Lettre G, Berndt SI, Weedon MN, Rivadeneira F, Willer CJ, Jackson AU, 

Vedantam S, Raychaudhuri S, Ferreira T, Wood AR, Weyant RJ, Segrè AV, Speliotes EK, 

Wheeler E, Soranzo N, Park JH, Yang J, Gudbjartsson D, Heard-Costa NL, Randall JC, Qi L, 

Vernon Smith A, Mägi R, Pastinen T, Liang L, Heid IM, Luan J, Thorleifsson G, Winkler TW, 

Goddard ME, Sin Lo K, Palmer C, Workalemahu T, Aulchenko YS, Johansson A, Zillikens MC, 

Feitosa MF, Esko T, Johnson T, Ketkar S, Kraft P, Mangino M, Prokopenko I, Absher D, 

Albrecht E, Ernst F, Glazer NL, Hayward C, Hottenga JJ, Jacobs KB, Knowles JW, Kutalik Z, 



229 
 

 

Monda KL, Polasek O, Preuss M, Rayner NW, Robertson NR, Steinthorsdottir V, Tyrer JP, 

Voight BF, Wiklund F, Xu J, Zhao JH, Nyholt DR, Pellikka N, Perola M, Perry JR, Surakka I, 

Tammesoo ML, Altmaier EL, Amin N, Aspelund T, Bhangale T, Boucher G, Chasman DI, Chen 

C, Coin L, Cooper MN, Dixon AL, Gibson Q, Grundberg E, Hao K, Juhani Junttila M, Kaplan 

LM, Kettunen J, König IR, Kwan T, Lawrence RW, Levinson DF, Lorentzon M, McKnight B, 

Morris AP, Müller M, Suh Ngwa J, Purcell S, Rafelt S, Salem RM, Salvi E, Sanna S, Shi J, Sovio 

U, Thompson JR, Turchin MC, Vandenput L, Verlaan DJ, Vitart V, White CC, Ziegler A, 

Almgren P, Balmforth AJ, Campbell H, Citterio L, De Grandi A, Dominiczak A, Duan J, Elliott 

P, Elosua R, Eriksson JG, Freimer NB, Geus EJ, Glorioso N, Haiqing S, Hartikainen AL, 

Havulinna AS, Hicks AA, Hui J, Igl W, Illig T, Jula A, Kajantie E, Kilpeläinen TO, Koiranen M, 

Kolcic I, Koskinen S, Kovacs P, Laitinen J, Liu J, Lokki ML, Marusic A, Maschio A, Meitinger 

T, Mulas A, Paré G, Parker AN, Peden JF, Petersmann A, Pichler I, Pietiläinen KH, Pouta A, 

Ridderstråle M, Rotter JI, Sambrook JG, Sanders AR, Schmidt CO, Sinisalo J, Smit JH, 

Stringham HM, Bragi Walters G, Widen E, Wild SH, Willemsen G, Zagato L, Zgaga L, Zitting P, 

Alavere H, Farrall M, McArdle WL, Nelis M, Peters MJ, Ripatti S, van Meurs JB, Aben KK, 

Ardlie KG, Beckmann JS, Beilby JP, Bergman RN, Bergmann S, Collins FS, Cusi D, den Heijer 

M, Eiriksdottir G, Gejman PV, Hall AS, Hamsten A, Huikuri HV, Iribarren C, Kähönen M, 

Kaprio J, Kathiresan S, Kiemeney L, Kocher T, Launer LJ, Lehtimäki T, Melander O, Mosley TH 

Jr, Musk AW, Nieminen MS, O'Donnell CJ, Ohlsson C, Oostra B, Palmer LJ, Raitakari O, Ridker 

PM, Rioux JD, Rissanen A, Rivolta C, Schunkert H, Shuldiner AR, Siscovick DS, Stumvoll M, 

Tönjes A, Tuomilehto J, van Ommen GJ, Viikari J, Heath AC, Martin NG, Montgomery GW, 

Province MA, Kayser M, Arnold AM, Atwood LD, Boerwinkle E, Chanock SJ, Deloukas P, 

Gieger C, Grönberg H, Hall P, Hattersley AT, Hengstenberg C, Hoffman W, Lathrop GM, 

Salomaa V, Schreiber S, Uda M, Waterworth D, Wright AF, Assimes TL, Barroso I, Hofman A, 

Mohlke KL, Boomsma DI, Caulfield MJ, Cupples LA, Erdmann J, Fox CS, Gudnason V, 

Gyllensten U, Harris TB, Hayes RB, Jarvelin MR, Mooser V, Munroe PB, Ouwehand WH, 

Penninx BW, Pramstaller PP, Quertermous T, Rudan I, Samani NJ, Spector TD, Völzke H, 

Watkins H, Wilson JF, Groop LC, Haritunians T, Hu FB, Kaplan RC, Metspalu A, North KE, 

Schlessinger D, Wareham NJ, Hunter DJ, O'Connell JR, Strachan DP, Wichmann HE, Borecki 

IB, van Duijn CM, Schadt EE, Thorsteinsdottir U, Peltonen L, Uitterlinden AG, Visscher PM, 

Chatterjee N, Loos RJ, Boehnke M, McCarthy MI, Ingelsson E, Lindgren CM, Abecasis GR, 

Stefansson K, Frayling TM, Hirschhorn JN. Hundreds of variants clustered in genomic loci and 

biological pathways affect human height. Nature 467: 832–8, 2010. 

Lau MMH, Stewart CEH, Liu Z, Bhatt H, Rotwein P, Stewart CL. Loss of the imprinted IGF2/cation-

independent mannose 6-phosphate receptor results in fetal overgrowth and perinatal lethality. 

Genes Dev. 8: 2953–63, 1994. 

Lawson HA, Cheverud JM, Wolf JB. Genomic imprinting and parent-of-origin effects on complex 

traits. Nat. Rev. Genet. 14: 609–17, 2013. 

Lee C, Iafrate AJ, Brothman AR. Copy number variations and clinical cytogenetic diagnosis of 

constitutional disorders. Nat. Genet. 39: S48–S54, 2007. 

Lee JT, Bartolomei MS. X-inactivation, imprinting, and long noncoding RNAs in health and disease. 

Cell 152: 1308–23, 2013. 

Lefebvre L, Viville S, Barton SC, Ishino F, Keverne EB, Surani MA. Abnormal maternal behaviour 

and growth retardation associated with loss of the imprinted gene Mest. Nat. Genet. 20: 163–9, 

1998a. 



230 
 

 

Lefebvre V, Li P, De Crombrugghe B. A new long form of Sox5 (L-Sox5), Sox6 and Sox9 are 

coexpressed in chondrogenesis and cooperatively activate the type II collagen gene. EMBO J. 17: 

5718–33, 1998b. 

Leighton PA, Ingram RS, Eggenschwiler J, Efstratiadis  A, Tilghman SM. Disruption of imprinting 

caused by deletion of the H19 gene region in mice. Nature 375: 34–9, 1995. 

Li L, Keverne EB, Aparicio SA, Ishino F, Barton SC, Surani MA. Regulation of maternal behavior 

and offspring growth by paternally expressed Peg3. Science 284: 330–3, 1999. 

Li Y, Wang L, Lu X, Yang Z, Wang X, Zhou C, Xu J, Qian Y, Chen A. CDKAL1 gene rs7756992 

A/G polymorphism and type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of 62,567 subjects. Sci. Rep. 3: 

3131, 2013. 

Lin S-Y, Lee CN, Hung CC, Tsai WY, Lin SP, Li NC, Hsieh WS, Tung YC, Niu DM, Hsu WM, Chen 

LY, Fang MY, Tu MP, Kuo PW, Lin CY, Su YN, Ho HN. Epigenetic profiling of the H19 

differentially methylated region and comprehensive whole genome array-based analysis in Silver-

Russell syndrome. Am. J. Med. Genet. A 152A: 2521–8, 2010. 

Liu J, Erlichman B, Weinstein LS. The stimulatory G protein alpha-subunit Gs alpha is imprinted in 

human thyroid glands: implications for thyroid function in pseudohypoparathyroidism types 1A 

and 1B. J. Clin. Endocrinol. Metab. 88: 4336–41, 2003. 

Liu P, Carvalho CM, Hastings P, Lupski JR. Mechanisms for recurrent and complex human genomic 

rearrangements. Curr. Opin. Genet. Dev. 22: 211–20, 2012. 

Lo HSS, Wang Z, Hu Y, Yang HHH, Gere S, Buetow KHH, Lee MPP. Allelic variation in gene 

expression is common in the human genome. Genome Res. 13: 1855, 2003. 

Lowther C, Costain G, Stavropoulos DJ, Melvin R, Silversides CK, Andrade DM, So J, Faghfoury H, 

Lionel AC, Marshall CR, Scherer SW, Bassett AS. Delineating the 15q13.3 microdeletion 

phenotype: a case series and comprehensive review of the literature. Genet. Med. 17: 1–9, 2014. 

Luedi PP, Dietrich FS, Weidman JR, Bosko JM, Jirtle RL, Hartemink AJ. Computational and 

experimental identification of novel human imprinted genes. Genome Res. 17: 1723–30, 2007. 

Lupski JR. Structural variation in the human genome. N. Engl. J. Med. 356: 1169–71, 2007. 

Mackay DJG, Callaway JLA, Marks SM, White HE, Acerini CL, Boonen SE, Dayanikli P, Firth HV, 

Goodship JA, Haemers AP, Ellard S, Hattersley AT, Robinson DO. Hypomethylation of multiple 

imprinted loci in individuals with transient neonatal diabetes is associated with mutations in 

ZFP57. Nat. Genet. 40: 949–51, 2008. 

Mackay DJG, Eggermann T, Buiting K, Garin I, Netchine I, Linglart A, de Nanclares GP. Multilocus 

methylation defects in imprinting disorders. Biomol. Concepts 6: 1–11, 2015. 

Mackay DJG, Hahnemann JMD, Boonen SE, Poerksen S, Bunyan DJ, White HE, Durston VJ, Thomas 

NS, Robinson DO, Shield JPH, Clayton-Smith J, Temple IK. Epimutation of the TNDM locus 

and the Beckwith-Wiedemann syndrome centromeric locus in individuals with transient neonatal 

diabetes mellitus. Hum. Genet. 119: 179–84, 2006. 

Malan V, Chevallier S, Soler G, Coubes C, Lacombe D, Pasquier L, Soulier J, Morichon-Delvallez N, 

Turleau C, Munnich A, Romana S, Vekemans M, Cormier-Daire V, Colleaux L. Array-based 



231 
 

 

comparative genomic hybridization identifies a high frequency of copy number variations in 

patients with syndromic overgrowth. Eur. J. Hum. Genet. 18: 227–32, 2010. 

Maserati M, Dai X, Walentuk M, Mager J. Identification of four genes required for mammalian 

blastocyst formation. Zygote 22: 331–9, 2014. 

Matsuoka S, Thompsont JS, Edwards MC, Barletta JM, Grundyii P, Kalikin LM, Harper JW, Elledge 

SJ, Feinberg AP. Imprinting encoding cyclin-dependent inhibitor, llpl5. Genetics 93: 3026–30, 

1996. 

McGrath J, Solter D. Completion of mouse embryogenesis requires both the maternal and paternal 

genomes. Cell 37: 179–83, 1984. 

McKeown PC, Spillane C. Landscaping plant epigenetics. Methods Mol Biol. 1112: 1-24, 2014. 

McMinn J, Wei M, Schupf N, Cusmai J, Johnson EB, Smith  AC, Weksberg R, Thaker HM, Tycko B. 

Unbalanced placental expression of imprinted genes in human intrauterine growth restriction. 

Placenta 27: 540–9, 2006. 

McNamara GI, Isles AR. Dosage-sensitivity of imprinted genes expressed in the brain: 15q11-q13 and 

neuropsychiatric illness. Biochem. Soc. Trans. 41: 721–6, 2013. 

Mehta R, Birerdinc A, Hossain N, Afendy A, Chandhoke V, Younossi Z, Baranova A. Validation of 

endogenous reference genes for qRT-PCR analysis of human visceral adipose samples. BMC 

Mol. Biol. 11: 39, 2010. 

Metsalu T, Viltrop T, Tiirats A, Rajashekar B, Reimann E, Kõks S, Rull K, Milani L, Acharya G, 

Basnet P, Vilo J, Mägi R, Metspalu A, Peters M, Haller-Kikkatalo K, Salumets A. Using RNA 

sequencing for identifying gene imprinting and random monoallelic expression in human 

placenta. Epigenetics 9: 1397–409, 2014. 

Mikhail, FM, Sathienkijkanchai, A, Robin, NH, Prucka, S, Biggerstaff, JS, Komorowski, J, 

Andersson, R, Bruder, CEG, Piotrowski, A, de Ståhl, TD, Dumanski, JP, Carroll, AJ. 

Overlapping phenotype of Wolf-Hirschhorn and Beckwith-Wiedemann syndromes in a girl with 

der(4)t(4;11)(pter;pter). Am. J. Med. Genet. A 143A: 1760–6, 2007. 

Miller DT, Adam MP, Aradhya S, Biesecker LG, Brothman AR, Carter NP, Church DM, Crolla JA, 

Eichler EE, Epstein CJ, Faucett WA, Feuk L, Friedman JM, Hamosh A, Jackson L, Kaminsky 

EB, Kok K, Krantz ID, Kuhn RM, Lee C, Ostell JM, Rosenberg C, Scherer SW, Spinner NB, 

Stavropoulos DJ, Tepperberg JH, Thorland EC, Vermeesch JR, Waggoner DJ, Watson MS, 

Martin CL, Ledbetter DH. Consensus Statement: Chromosomal microarray is a first-tier clinical 

diagnostic test for individuals with developmental disabilities or congenital anomalies. Am. J. 

Hum. Genet. 86: 749–64, 2010. 

Monk D. Germline-derived DNA methylation and early embryo epigenetic reprogramming: The 

selected survival of imprints. Int. J. Biochem. Cell Biol. 67: 128-38, 2015. 

Monk D, Moore GE. Intrauterine growth restriction--genetic causes and consequences. Semin. Fetal 

Neonatal Med. 9: 371–8, 2004. 

Monk D, Sanches R, Arnaud P, Apostolidou S, Hills FA, Abu-Amero S, Murrell  A, Friess H, Reik W, 

Stanier P, Constância M, Moore GE. Imprinting of IGF2 P0 transcript and novel alternatively 



232 
 

 

spliced INS-IGF2 isoforms show differences between mouse and human. Hum. Mol. Genet. 15: 

1259–69, 2006. 

Moon YS, Smas CM, Lee K, Villena JA, Kim K, Yun EJ, Sul HS. Mice lacking paternally expressed 

Pref-1/Dlk1 display growth retardation and accelerated adiposity. Mol. Cell. Biol. 22: 5585–92, 

2002. 

Moore GE, Ishida M, Demetriou C, Al-olabi L, Leon LJ, Thomas AC, Abu-amero S, Frost JM, 

Stafford JL, Chaoqun Y, Duncan AJ, Baigel R, Brimioulle M, Iglesias-platas I, Apostolidou S, 

Aggarwal R, Whittaker JC, Syngelaki A, Nicolaides KH, Regan L, Monk D, Stanier P. The role 

and interaction of imprinted genes in human fetal growth. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 370: 

1-12, 2015. 

Moore T, Haig D. Genomic imprinting in mammalian development: a parental tug-of-war. Trends 

Genet. 7: 45–9, 1991. 

Morcos L, Ge B, Koka V, Lam KC, Pokholok DK, Gunderson KL, Montpetit A, Verlaan DJ, Pastinen 

T. Genome-wide assessment of imprinted expression in human cells. Genome Biol. 12: R25, 

2011. 

Morison IM, Ramsay JP, Spencer HG. A census of mammalian imprinting. Trends Genet. 21: 457–65, 

2005. 

Munns CF, Glass IA, Flanagan S, Hayes M, Williams B, Berry M, Vickers D, O'Rourke P, Rao E, 

Rappold GA, Hyland VJ, Batch JA. Familial growth and skeletal features associated with SHOX 

haploinsufficiency. J Pediatr Endocrinol Metab. 16: 987-96, 2003. 

Murrell A. Genomic imprinting and cancer: from primordial germ cells to somatic cells. 

ScientificWorldJournal. 6: 1888–910, 2006. 

Muscatelli F, Abrous DN, Massacrier A, Boccaccio I, Le Moal M, Cau P, Cremer H. Disruption of the 

mouse Necdin gene results in hypothalamic and behavioral alterations reminiscent of the human 

Prader-Willi syndrome. Hum. Mol. Genet. 9: 3101–10, 2000. 

Naik S, Riordan-Eva E, Thomas NS, Poole R, Ashton M, Crolla JA, Temple IK. Large de novo 

deletion of 7p15.1 to 7p12.1 involving the imprinted gene GRB10 associated with a complex 

phenotype including features of Beckwith Wiedemann syndrome. Eur. J. Med. Genet. 54: 89–93, 

2011. 

Nakabayashi K, Trujillo AM, Tayama C, Camprubi C, Yoshida W, Lapunzina P, Sanchez A, Soejima 

H, Aburatani H, Nagae G, Ogata T, Hata K, Monk D. Methylation screening of reciprocal 

genome-wide UPDs identifies novel human-specific imprinted genes. Hum. Mol. Genet. 20: 

3188–97, 2011. 

Niemczyk M, Ito Y, Huddleston J, Git A, Abu-Amero S, Caldas C, Moore GE, Stojic L, Murrell A. 

Imprinted chromatin around DIRAS3 regulates alternative splicing of GNG12-AS1, a long 

noncoding RNA. Am. J. Hum. Genet. 93: 224–35, 2013. 

Ogilvy-Stuart AL, Soos MA, Hands SJ, Anthony MY, Dunger DB, O’Rahilly S. Hypoglycemia and 

resistance to ketoacidosis in a subject without functional insulin receptors. J. Clin. Endocrinol. 

Metab. 86: 3319–26, 2001. 



233 
 

 

Ohara-Imaizumi M, Yoshida M, Aoyagi K, Saito T, Okamura T, Takenaka H, Akimoto Y, Nakamichi 

Y, Takanashi-Yanobu R, Nishiwaki C, Kawakami H, Kato N, Hisanaga S, Kakei M, Nagamatsu 

S. Deletion of CDKAL1 affects mitochondrial ATP generation and first-phase insulin exocytosis. 

PLoS One 5: e15553, 2010. 

Okubo Y, Siddle K, Firth H, O’Rahilly S, Wilson LC, Willatt L, Fukushima T, Takahashi S, Petry CJ, 

Saukkonen T, Stanhope R, Dunger DB. Cell proliferation activities on skin fibroblasts from a 

short child with absence of one copy of the type 1 insulin-like growth factor receptor (IGF1R) 

gene and a tall child with three copies of the IGF1R gene. J. Clin. Endocrinol. Metab. 88: 5981–

8, 2003. 

Ono R, Nakamura K, Inoue K, Naruse M, Usami T, Wakisaka-Saito N, Hino T, Suzuki-Migishima R, 

Ogonuki N, Miki H, Kohda T, Ogura A, Yokoyama M, Kaneko-Ishino T, Ishino F. Deletion of 

Peg10, an imprinted gene acquired from a retrotransposon, causes early embryonic lethality. Nat. 

Genet. 38: 101–6, 2006. 

Ott CE, Hein H, Lohan S, Hoogeboom J, Foulds N, Grünhagen J, Stricker S, Villavicencio-Lorini P, 

Klopocki E, Mundlos S. Microduplications upstream of MSX2 are associated with a phenocopy 

of cleidocranial dysplasia. J. Med. Genet. 49: 437–41, 2012. 

Ou Z, Stankiewicz P, Xia Z, Breman AM, Dawson B, Wiszniewska J, Szafranski P, Cooper ML, Rao 

M, Shao L, South ST, Coleman K, Fernhoff PM, Deray MJ, Rosengren S, Roeder ER, Enciso 

VB, Chinault  AC, Patel A, Kang SHL, Shaw CA, Lupski JR, Cheung SW. Observation and 

prediction of recurrent human translocations mediated by NAHR between nonhomologous 

chromosomes. Genome Res. 21: 33–46, 2011. 

Pant PVK, Tao H, Beilharz EJ, Ballinger DG, Cox DR, Frazer K. Analysis of allelic differential 

expression in human white blood cells. Genome Res. 16: 331–9, 2006. 

Patel K, Scrimieri F, Ghosh S, Zhong J, Kim MS, Ren YR, Morgan RA, Iacobuzio-Donahue CA, 

Pandey A, Kern SE. FAM190A deficiency creates a cell division defect. Am. J. Pathol. 183: 296–

303, 2013. 

Peñaherrera MS, Weindler S, Van Allen MI, Yong SL, Metzger DL, McGillivray B, Boerkoel C, 

Langlois S, Robinson WP. Methylation profiling in individuals with Russell-Silver syndrome. 

Am. J. Med. Genet. Part A 152: 347–55, 2010. 

Peng F, Hu D, Gu C, Li X, Li Y, Jia N, Chu S, Lin J, Niu W. The relationship between five widely-

evaluated variants in CDKN2A/B and CDKAL1 genes and the risk of type 2 diabetes: a meta-

analysis. Gene 531: 435–43, 2013. 

Peters J. The role of genomic imprinting in biology and disease: an expanding view. Nat. Rev. Genet. 

15: 517–30, 2014. 

Piedrahita JA. The role of imprinted genes in fetal growth abnormalities. Birth Defects Res. A. Clin. 

Mol. Teratol. 91: 682–92, 2011. 

Pischedda F, Szczurkowska J, Cirnaru MD, Giesert F, Vezzoli E, Ueffing M, Sala C, Francolini M, 

Hauck SM, Cancedda L, Piccoli G. A cell surface biotinylation assay to reveal membrane-

associated neuronal cues: Negr1 regulates dendritic arborization. Mol. Cell. Proteomics 13: 733–

48, 2014. 



234 
 

 

Pitamber PN, Lombard Z, Ramsay M. No evidence for a parent-of-origin specific differentially 

methylated region linked to RASGRF1. Front. Genet. 3: 1–10, 2012. 

Piton A, Redin C, Mandel JL. XLID-causing mutations and associated genes challenged in light of 

data from large-scale human exome sequencing. Am. J. Hum. Genet. 93: 368–83, 2013. 

Plenge RM, Stevenson RA, Lubs HA, Schwartz CE, Willard HF. Skewed X-chromosome inactivation 

is a common feature of X-linked mental retardation disorders. Am. J. Hum. Genet. 71: 168–73, 

2002. 

Pollard KS, Serre D, Wang X, Tao, H, Grundberg E, Hudson TJ, Clark AG, Frazer K. A genome-wide 

approach to identifying novel-imprinted genes. Hum. Genet. 122: 625–34, 2008. 

Poole RL, Docherty LE, Al Sayegh A, Caliebe A, Turner C, Baple E, Wakeling E, Harrison L, 

Lehmann A, Temple IK, Mackay DJG. Targeted methylation testing of a patient cohort broadens 

the epigenetic and clinical description of imprinting disorders. Am. J. Med. Genet. A 161: 2174–

82, 2013. 

Prickett AR, Ishida M, Böhm S, Frost JM, Puszyk W, Abu-Amero S, Stanier P, Schulz R, Moore GE, 

Oakey RJ. Genome-wide methylation analysis in Silver–Russell syndrome patients. Hum. Genet. 

134: 317–32, 2015. 

Ragvin A, Moro E, Fredman D, Navratilova P, Drivenes Ø, Engström PG, Alonso ME, de la Calle 

Mustienes E, Gómez Skarmeta JL, Tavares MJ, Casares F, Manzanares M, van Heyningen V, 

Molven A, Njølstad PR, Argenton F, Lenhard B, Becker TS. Long-range gene regulation links 

genomic type 2 diabetes and obesity risk regions to HHEX, SOX4, and IRX3. Proc. Natl. Acad. 

Sci. U. S. A. 107: 775–80, 2010. 

Rappold GA, Fukami M, Niesler B, Schiller S, Zumkeller W, Bettendorf M, Heinrich U, 

Vlachopapadoupoulou E, Reinehr T, Onigata K, Ogata T. Deletions of the homeobox gene 

SHOX (short stature homeobox) are an important cause of growth failure in children with short 

stature. J. Clin. Endocrinol. Metab. 87: 1402–6, 2002. 

Redon R, Baujat G, Sanlaville D, Le Merrer M, Vekemans M, Munnich A, Carter NP, Cormier-Daire 

V, Colleaux L. Interstitial 9q22.3 microdeletion: clinical and molecular characterisation of a 

newly recognised overgrowth syndrome. Eur. J. Hum. Genet. 14: 759–67, 2006b. 

Redon R, Ishikawa S, Fitch KR, Feuk L, Perry GH, Andrews TD, Fiegler H, Shapero MH, Carson AR, 

Chen W, Cho EK, Dallaire S, Freeman JL, González JR, Gratacòs M, Huang J, Kalaitzopoulos D, 

Komura D, MacDonald JR, Marshall CR, Mei R, Montgomery L, Nishimura K, Okamura K, 

Shen F, Somerville MJ, Tchinda J, Valsesia A, Woodwark C, Yang F, Zhang J, Zerjal T, Zhang J, 

Armengol L, Conrad DF, Estivill X, Tyler-Smith C, Carter NP, Aburatani H, Lee C, Jones KW, 

Scherer SW, Hurles ME. Global variation in copy number in the human genome. Nature 444: 

444–54, 2006a. 

Reik W, Walter J. Genomic imprinting: parental influence on the genome. Nat. Rev. Genet. 2: 21–32, 

2001. 

Reinius LE, Acevedo N, Joerink M, Pershagen G, Dahlén SE, Greco D, Söderhäll C, Scheynius A, 

Kere J. Differential DNA methylation in purified human blood cells: Implications for cell lineage 

and studies on disease susceptibility. PLoS One 7: e41361, 2012. 



235 
 

 

Rezwan FI, Docherty LE, Poole RL, Lockett GA, Arshad SH, Holloway JW, Temple IK, Mackay DJ. 

A statistical method for single sample analysis of HumanMethylation450 array data: genome-

wide methylation analysis of patients with imprinting disorders. Clin. Epigenetics 7: 1–11, 2015. 

Riordan JD, Keng VW, Tschida BR, Scheetz TE, Bell JB, Podetz-Pedersen KM, Moser CD, Copeland 

NG, Jenkins NA, Roberts LR, Largaespada DA, Dupuy AJ. Identification of rtl1, a 

retrotransposon-derived imprinted gene, as a novel driver of hepatocarcinogenesis. PLoS Genet. 

9: e1003441, 2013. 

da Rocha ST, Charalambous M, Lin SP, Gutteridge I, Ito Y, Gray D, Dean W, Ferguson-Smith AC. 

Gene dosage effects of the imprinted delta-like homologue 1 (dlk1/pref1) in development: 

implications for the evolution of imprinting. PLoS Genet. 5: e1000392, 2009. 

Rosenberg C, Andersen TI, Nesland JM, Lier ME, Brøgger A, Børresen AL. Genetic alterations of 

chromosome 17 in human breast carcinoma studied by fluorescence in situ hybridization and 

molecular DNA techniques. Cancer Genet Cytogenet. 75: 1-5, 1994. 

Rossignol S, Steunou V, Chalas C, Kerjean A, Rigolet M, Viegas-Pequignot E, Jouannet P, Le Bouc 

Y, Gicquel C. The epigenetic imprinting defect of patients with Beckwith-Wiedemann syndrome 

born after assisted reproductive technology is not restricted to the 11p15 region. J. Med. Genet. 

43: 902–7, 2006. 

Russo S, Finelli P, Recalcati MP, Ferraiuolo S, Cogliati F, Dalla Bernardina B, Tibiletti MG, Agosti 

M, Sala M, Bonati MT, Larizza L. Molecular and genomic characterisation of cryptic 

chromosomal alterations leading to paternal duplication of the 11p15.5 Beckwith‐Wiedemann 

region. J. Med. Genet. 43: e39, 2006. 

Sabherwal N, Bangs F, Röth R, Weiss B, Jantz K, Tiecke E, Hinkel GK, Spaich C, Hauffa BP, van der 

Kamp H, Kapeller J, Tickle C, Rappold G. Long-range conserved non-coding SHOX sequences 

regulate expression in developing chicken limb and are associated with short stature phenotypes 

in human patients. Hum. Mol. Genet. 16: 210–22, 2007. 

Saenger P, Reiter E. Genetic factors associated with small for gestational age birth and the use of 

human growth hormone in treating the disorder. Int. J. Pediatr. Endocrinol. 2012: 12, 2012. 

Saxena R, Voight BF, Lyssenko V, Burtt NP, de Bakker PI, Chen H, Roix JJ, Kathiresan S, 

Hirschhorn JN, Daly MJ, Hughes TE, Groop L, Altshuler D, Almgren P, Florez JC, Meyer J, 

Ardlie K, Bengtsson Boström K, Isomaa B, Lettre G, Lindblad U, Lyon HN, Melander O, 

Newton-Cheh C, Nilsson P, Orho-Melander M, Råstam L, Speliotes EK, Taskinen MR, Tuomi T, 

Guiducci C, Berglund A, Carlson J, Gianniny L, Hackett R, Hall L, Holmkvist J, Laurila E, 

Sjögren M, Sterner M, Surti A, Svensson M, Svensson M, Tewhey R, Blumenstiel B, Parkin M, 

Defelice M, Barry R, Brodeur W, Camarata J, Chia N, Fava M, Gibbons J, Handsaker B, Healy 

C, Nguyen K, Gates C, Sougnez C, Gage D, Nizzari M, Gabriel SB, Chirn GW, Ma Q, Parikh H, 

Richardson D, Ricke D, Diabetes Genetics Initiative of Broad Institute of Harvard and MIT, Lund 

University, and Novartis Institutes of BioMedical Research1, Purcell S. Genome-wide association 

analysis identifies loci for type 2 diabetes and triglyceride levels. Science 316: 1331–6, 2007. 

Schönherr N, Meyer E, Roos A, Schmidt A, Wollmann HA, Eggermann T. The centromeric 11p15 

imprinting centre is also involved in Silver-Russell syndrome. J. Med. Genet. 44: 59–63, 2007. 

Schusdziarra C, Blamowska M, Azem A, Hell K. Methylation-controlled J-protein MCJ acts in the 

import of proteins into human mitochondria. Hum. Mol. Genet. 22: 1348–57, 2013. 



236 
 

 

Scott LJ, Mohlke KL, Bonnycastle LL, Willer CJ, Li Y, Duren WL, Erdos MR, Stringham HM, 

Chines PS, Jackson AU, Prokunina-Olsson L, Ding CJ, Swift AJ, Narisu N, Hu T, Pruim R, Xiao 

R, Li XY, Conneely KN, Riebow NL, Sprau AG, Tong M, White PP, Hetrick KN, Barnhart MW, 

Bark CW, Goldstein JL, Watkins L, Xiang F, Saramies J, Buchanan TA, Watanabe RM, Valle 

TT, Kinnunen L, Abecasis GR, Pugh EW, Doheny KF, Bergman RN, Tuomilehto J, Collins FS, 

Boehnke M. A genome-wide association study of type 2 diabetes in Finns detects multiple 

susceptibility variants. Science 316: 1341–5, 2007. 

Seaver LH, Irons M. ACMG practice guideline: Genetic evaluation of short stature. Genet. Med. 11: 

465–70, 2009. 

Sekita Y, Wagatsuma H, Nakamura K, Ono R, Kagami M, Wakisaka N, Hino T, Suzuki-Migishima R, 

Kohda T, Ogura A, Ogata T, Yokoyama M, Kaneko-Ishino T, Ishino F. Role of retrotransposon-

derived imprinted gene, Rtl1, in the feto-maternal interface of mouse placenta. Nat. Genet. 40: 

243–8, 2008. 

Shi X, Wallis  AM, Gerard RD, Voelker KA, Grange RW, DePinho RA, Garry MG, Garry DJ. Foxk1 

promotes cell proliferation and represses myogenic differentiation by regulating Foxo4 and Mef2 

factors. J. Cell Sci. 125: 5329–37, 2012. 

Shiihara T, Kato M, Kimura T, Hayasaka K, Yamamori S, Ogata T. Craniosynostosis with extra copy 

of MSX2 in a patient with partial 5q-trisomy. Am. J. Med. Genet. Part A 128A: 214–6, 2004. 

Shin CH, Liu ZP, Passier R, Zhang CL, Wang DZ, Harris TM, Yamagishi H, Richardson JA, Childs 

G, Olson EN. Modulation of cardiac growth and development by HOP, an unusual homeodomain 

protein. Cell 110: 725–35, 2002. 

Shinawi M, Cheung SW. The array CGH and its clinical applications. Drug Discov. Today 13: 760–

70, 2008. 

Shing DC, Trubia M, Marchesi F, Radaelli E, Belloni E, Tapinassi C, Scanziani E, Mecucci C, 

Crescenzi B, Lahortiga I, Odero MD, Zardo G, Gruszka A, Minucci S, Di Fiore PP, Pelicci PG. 

Overexpression of sPRDM16 coupled with loss of p53 induces myeloid leukemias in mice. J. 

Clin. Invest. 117: 3696–707, 2007. 

Shiura H, Miyoshi N, Konishi A, Wakisaka-Saito N, Suzuki R, Muguruma K, Kohda T, Wakana S, 

Yokoyama M, Ishino F, Kaneko-Ishino T. Meg1/Grb10 overexpression causes postnatal growth 

retardation and insulin resistance via negative modulation of the IGF1R and IR cascades. 

Biochem. Biophys. Res. Commun. 329: 909–16, 2005. 

Shoichet SA, Hoffmann K, Menzel C, Trautmann U, Moser B, Hoeltzenbein M, Echenne B, 

Partington M, Van Bokhoven H, Moraine C, Fryns JP, Chelly J, Rott HD, Ropers HH, 

Kalscheuer VM. Mutations in the ZNF41 gene are associated with cognitive deficits: 

identification of a new candidate for X-linked mental retardation. Am. J. Hum. Genet. 73: 1341–

54, 2003. 

Smith ZD, Meissner A. DNA methylation: roles in mammalian development. Nat. Rev. Genet. 14: 

204–20, 2013. 

Smits P, Li P, Mandel J, Zhang Z, Deng JM, Behringer RR, De Crombrugghe B, Lefebvre V. The 

Transcription Factors L-Sox5 and Sox6 Are Essential for Cartilage Formation. Dev. Cell 1: 277–

90, 2001. 



237 
 

 

South ST, Whitby H, Maxwell T, Aston E, Brothman AR, Carey JC. Co-occurrence of 4p16.3 

deletions with both paternal and maternal duplications of 11p15: modification of the Wolf-

Hirschhorn syndrome phenotype by genetic alterations predicted to result in either a Beckwith-

Wiedemann or Russell-Silver phenotype. Am. J. Med. Genet. A 146A: 2691–7, 2008. 

Speakman JR. Functional analysis of seven genes linked to body mass index and adiposity by genome-

wide association studies: A review. Hum. Hered. 75: 57–79, 2013. 

Spengler S, Begemann M, Ortiz Brüchle N, Baudis M, Denecke B, Kroisel PM, Oehl-Jaschkowitz B, 

Schulze B, Raabe-Meyer G, Spaich C, Blümel P, Jauch A, Moog U, Zerres K, Eggermann T. 

2012. Molecular karyotyping as a relevant diagnostic tool in children with growth retardation 

with Silver-Russell features. J. Pediatr. 161: 933–42. 

Spengler S, Schönherr N, Binder G, Wollmann HA, Fricke-Otto S, Mühlenberg R, Denecke B, Baudis 

M, Eggermann T. Submicroscopic chromosomal imbalances in idiopathic Silver-Russell 

syndrome (SRS): the SRS phenotype overlaps with the 12q14 microdeletion syndrome. J. Med. 

Genet. 47: 356–60, 2010. 

Spielmann M, Klopocki E. CNVs of noncoding cis-regulatory elements in human disease. Curr. Opin. 

Genet. Dev. 23: 249–56, 2013. 

Stancáková A, Pihlajamäki J, Kuusisto J, Stefan N, Fritsche A, Häring H, Andreozzi F, Succurro E, 

Sesti G, Boesgaard TW, Hansen T, Pedersen O, Jansson PA, Hammarstedt A, Smith U, Laakso 

M. Single-nucleotide polymorphism rs7754840 of CDKAL1 is associated with impaired insulin 

secretion in nondiabetic offspring of type 2 diabetic subjects and in a large sample of men with 

normal glucose tolerance. J. Clin. Endocrinol. Metab. 93: 1924–30, 2008. 

Steinthorsdottir V, Thorleifsson G, Reynisdottir I, Benediktsson R, Jonsdottir T, Walters GB, 

Styrkarsdottir U, Gretarsdottir S, Emilsson V, Ghosh S, Baker A, Snorradottir S, Bjarnason H, Ng 

MC, Hansen T, Bagger Y, Wilensky RL, Reilly MP, Adeyemo A, Chen Y, Zhou J, Gudnason V, 

Chen G, Huang H, Lashley K, Doumatey A, So WY, Ma RC, Andersen G, Borch-Johnsen K, 

Jorgensen T, van Vliet-Ostaptchouk JV, Hofker MH, Wijmenga C, Christiansen C, Rader DJ, 

Rotimi C, Gurney M, Chan JC, Pedersen O, Sigurdsson G, Gulcher JR, Thorsteinsdottir U, Kong 

A, Stefansson K. A variant in CDKAL1 influences insulin response and risk of type 2 diabetes. 

Nat. Genet. 39: 770–5, 2007. 

Steyaert S, Van Criekinge W, De Paepe A, Denil S, Mensaert K, Vandepitte K, Berghe WV, 

Trooskens G, De Meyer T. SNP-guided identification of monoallelic DNA-methylation events 

from enrichment-based sequencing data. Nucleic Acids Res. 42: e157, 2014. 

Struwe E, Berzl G, Schild R, Blessing H, Drexel L, Hauck B, Tzschoppe A, Weidinger M, Sachs M, 

Scheler C, Schleussne E, Dötsch J. Microarray analysis of placental tissue in intrauterine growth 

restriction. Clin. Endocrinol. (Oxf). 72: 241–7, 2010. 

Summers K, Da Silva J, Farwell MA. Intragenomic conflict and cancer. Med. Hypotheses 59: 170–9, 

2002. 

Sun FL, Dean WL, Kelsey G, Allen ND, Reik W. Transactivation of Igf2 in a mouse model of 

Beckwith-Wiedemann syndrome. Nature 389: 809–15, 1997. 

Surani MA, Barton SC, Norris ML. Development of reconstituted mouse eggs suggests imprinting of 

the genome during gametogenesis. Nature 308: 548–50, 1984. 



238 
 

 

Tabano S, Colapietro P, Cetin I, Grati FR, Zanutto S, Mandò C, Antonazzo P, Pileri P, Rossella F, 

Larizza L, Sirchia SM, Miozzo M. Epigenetic modulation of the IGF2/H19 imprinted domain in 

human embryonic and extra-embryonic compartments and its possible role in fetal growth 

restriction. Epigenetics 5: 313–24, 2010. 

Tagariello A, Heller R, Greven A, Kalscheuer VM, Molter T, Rauch A, Kress W, Winterpacht A. 

Balanced translocation in a patient with craniosynostosis disrupts the SOX6 gene and an 

evolutionarily conserved non-transcribed region. J. Med. Genet. 43: 534–40, 2006. 

Takahashi N, Okamoto A, Kobayashi R, Shirai M, Obata Y, Ogawa H, Sotomaru Y, Kono T. Deletion 

of Gtl2, imprinted non-coding RNA, with its differentially methylated region induces lethal 

parent-origin-dependent defects in mice. Hum. Mol. Genet. 18: 1879–88, 2009. 

Tarsitano M, Ceglia C, Novelli A, Capalbo A, Lombardo B, Pastore L, Fioretti G, Vicari L, Pisanti 

MA, Friso P, Cavaliere ML. Microduplications in 22q11.2 and 8q22.1 associated with mild 

mental retardation and generalized overgrowth. Gene 536: 213–6, 2014. 

Terranova R, Agherbi H, Boned A, Meresse S, Djabali M. Histone and DNA methylation defects at 

Hox genes in mice expressing a SET domain-truncated form of Mll. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. 

A. 103: 6629–34, 2006. 

Thomas NS, Maloney V, Bryant V, Huang S, Brewer C, Lachlan K, Jacobs PA. Breakpoint mapping 

and haplotype analysis of three reciprocal translocations identify a novel recurrent translocation 

in two unrelated families: t(4;11)(p16.2;p15.4). Hum. Genet. 125: 181–8, 2009. 

Toma C, Rossi M, Sousa I, Blasi F, Bacchelli E, Alen R, Vanhala R, Monaco AP, Järvelä I, Maestrini 

E. Is ASMT a susceptibility gene for autism spectrum disorders? A replication study in European 

populations. Mol. Psychiatry 12: 977–9, 2007. 

Tunster SJ, Van de Pette M, John RM. Fetal overgrowth in the Cdkn1c mouse model of Beckwith-

Wiedemann syndrome. Dis. Model. Mech. 4: 814–21, 2011. 

Turan S, Bastepe M. The GNAS complex locus and human diseases associated with loss-of-function 

mutations or epimutations within this imprinted gene. Horm. Res. Paediatr. 80: 229–41, 2013. 

Turner CLS, Mackay DM, Callaway JLA, Docherty LE, Poole RL, Bullman H, Lever M, Castle BM, 

Kivuva EC, Turnpenny PD, Mehta SG, Mansour S, Wakeling EL, Mathew V, Madden J, Davies 

JH, Temple IK. Methylation analysis of 79 patients with growth restriction reveals novel patterns 

of methylation change at imprinted loci. Eur. J. Hum. Genet. 18: 648–55, 2010. 

Varrault A, Gueydan C, Delalbre A, Bellmann A, Houssami S, Aknin C, Severac D, Chotard L, Kahli 

M, Le Digarcher A, Pavlidis P, Journot L. Zac1 regulates an imprinted gene network critically 

involved in the control of embryonic growth. Dev. Cell 11: 711–22, 2006.  

Verona RI, Mann MRW, Bartolomei MS. Genomic Imprinting: Intricacies of Epigenetic Regulation in 

Clusters. Annu. Rev. Cell Dev. Biol. 19: 237–59, 2003. 

Vervoort SJ, van Boxtel R, Coffer PJ. The role of SRY-related HMG box transcription factor 4 

(SOX4) in tumorigenesis and metastasis: friend or foe? Oncogene 32: 3397–409, 2013. 

Wang D, Yan L, Hu Q, Sucheston LE, Higgins MJ, Ambrosone CB, Johnson CS, Smiraglia DJ, Liu S. 

IMA: an R package for high-throughput analysis of Illumina’s 450K Infinium methylation data. 

Bioinformatics 28: 729–30, 2012. 



239 
 

 

Wang L, Li J, Ruan Y, Lu T, Liu C, Jia M, Yue W, Liu J, Bourgeron T, Zhang D. Sequencing ASMT 

identifies rare mutations in Chinese Han patients with autism. PLoS One 8: e53727, 2013. 

Wang X, Soloway PD, Clark AG. A survey for novel imprinted genes in the mouse placenta by 

mRNA-seq. Genetics 189: 109–22, 2011. 

Wang X, Sun Q, McGrath SD, Mardis ER, Soloway PD, Clark AG. Transcriptome-wide identification 

of novel imprinted genes in neonatal mouse brain. PLoS One 3: e3839, 2008. 

Waraya M, Yamashita K, Katoh H, Ooki A, Kawamata H, Nishimiya H, Nakamura K, Ema A, 

Watanabe M. Cancer specific promoter CpG Islands hypermethylation of homeodomain only 

protein X gene and its potential tumor suppressive role in pancreatic carcinogenesis. BMC Cancer 

12: 397, 2012. 

Wei F, Suzuki T, Watanabe S, Kimura S, Kaitsuka T, Fujimura A, Matsui H, Atta M, Michiue H, 

Fontecave M, Yamagata K, Suzuki T, Tomizawa K. Deficit of tRNA Lys modification by Cdkal1 

causes the development of type 2 diabetes in mice. J. Clin. Invest. 121: 3598–608, 2011. 

Weissmann-Brenner A, Simchen MJ, Zilberberg E, Kalter A, Weisz B, Achiron R, Dulitzky M. 

Maternal and neonatal outcomes of large for gestational age pregnancies. Acta Obstet. Gynecol. 

Scand. 91: 844–9, 2012. 

Weksberg R, Shuman C, Beckwith JB. Beckwith–Wiedemann syndrome. Eur. J. Hum. Genet. 18: 8–

14, 2010. 

Wheeler E, Huang N, Bochukova EG, Keogh JM, Lindsay S, Garg S, Henning E, Blackburn H, Loos 

RJF, Wareham NJ, O’Rahilly S, Hurles ME, Barroso I, Farooqi IS. Genome-wide SNP and CNV 

analysis identifies common and low-frequency variants associated with severe early-onset 

obesity. Nat. Genet. 45: 513–7, 2013. 

Willemsen MH, Vulto-Van Silfhout  AT, Nillesen WM, Wissink-Lindhout WM, Van Bokhoven H, 

Philip N, Berry-Kravis EM, Kini U, Van Ravenswaaij-Arts CMA, Delle Chiaie B, Innes  AMM, 

Houge G, Kosonen T, Cremer K, Fannemel M, Stray-Pedersen A, Reardon W, Ignatius J, 

Lachlan K, Mircher C, Helderman Van Den Enden PTJM, Mastebroek M, Cohn-Hokke PE, 

Yntema HG, Drunat S, Kleefstra T. Update on Kleefstra syndrome. Mol. Syndromol. 2: 202–12, 

2012. 

Wit JM, van Duyvenvoorde HA, van Klinken JB, Caliebe J, Bosch CAJ, Lui JC, Gijsbers ACJ, 

Bakker E, Breuning MH, Oostdijk W, Losekoot M, Baron J, Binder G, Ranke MB, Ruivenkamp 

CAL. Copy number variants in short children born small for gestational age. Horm. Res. 

Paediatr. 82: 310–8, 2014. 

Wood AJ, Roberts RG, Monk D, Moore GE, Schulz R, Oakey RJ. A screen for retrotransposed 

imprinted genes reveals an association between x chromosome homology and maternal germ-line 

methylation. PLoS Genet. 3: 192–203, 2007. 

Woodfine K, Huddleston JE, Murrell A. Quantitative analysis of DNA methylation at all human 

imprinted regions reveals preservation of epigenetic stability in adult somatic tissue. Epigenetics 

Chromatin 4: 1, 2011. 

Woods KA, Camacho-Hübner C, Savage MO, Clark AJL. Intrauterine growth retardation and 

postnatal growth failure associated with deletion of the insulin-like growth factor I gene. N. Engl. 

J. Med. 335: 1363–7, 1996. 



240 
 

 

Woolfe A, Goodson M, Goode DK, Snell P, McEwen GK, Vavouri T, Smith SF, North P, Callaway 

H, Kelly K, Walter K, Abnizova I, Gilks W, Edwards YJK, Cooke JE, Elgar G. Highly conserved 

non-coding sequences are associated with vertebrate development. PLoS Biol. 3: e7, 2005. 

Xu J, Cai J, Jin X, Yang J, Shen Q, Ding X, Liang Y. PIG3 plays an oncogenic role in papillary 

thyroid cancer by activating the PI3K/AKT/PTEN pathway. Oncol Rep. 34: 1424-30, 2015. 

Yachelevich N. Generalized overgrowth syndromes with prenatal onset. Curr. Probl. Pediatr. 

Adolesc. Health Care 45: 97–111, 2015. 

Yaghootkar H, Freathy RM. Genetic origins of low birth weight. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 

15: 258–64, 2012. 

Yamazawa K, Kagami M, Fukami M, Matsubara K, Ogata T. Monozygotic female twins discordant 

for Silver-Russell syndrome and hypomethylation of the H19-DMR. J. Hum. Genet. 53: 950–5, 

2008. 

Yang B, Damaschke N, Yao T, McCormick J, Wagner J, Jarrard D. Pyrosequencing for accurate 

imprinted allele expression analysis. J. Cell. Biochem. 116: 1165–70, 2015. 

Yang B, Wagner J, Yao T, Damaschke N, Jarrard DF. Pyrosequencing for the rapid and efficient 

quantification of allele-specific expression. Epigenetics 8: 1039–42, 2013. 

Yang J, Benyamin B, McEvoy BP, Gordon S, Henders AK, Nyholt DR, Madden PA, Heath AC, 

Martin NG, Montgomery GW, Goddard ME, Visscher PM. Common SNPs explain a large 

proportion of the heritability for human height. Nat. Genet. 42: 565–9, 2010. 

Yoon BJ, Herman H, Sikora A, Smith LT, Plass C, Soloway PD. Regulation of DNA methylation of 

Rasgrf1. Nat. Genet. 30: 92–6, 2002. 

Yuen RK, Jiang R, Peñaherrera MS, McFadden DE, Robinson WP. Genome-wide mapping of 

imprinted differentially methylated regions by DNA methylation profiling of human placentas 

from triploidies. Epigenetics Chromatin 4: 10, 2011. 

Zahnleiter D, Uebe S, Ekici AB, Hoyer J, Wiesener A, Wieczorek D, Kunstmann E, Reis A, Doerr 

HG, Rauch A, Thiel CT. Rare copy number variants are a common cause of short stature. PLoS 

Genet. 9: 1–11, 2013. 

Zeitouni B, Boeva V, Janoueix-Lerosey I, Loeillet S, Legoix-né P, Nicolas A, Delattre O, Barillot E. 

SVDetect: A tool to identify genomic structural variations from paired-end and mate-pair 

sequencing data. Bioinformatics 26: 1895–6, 2010. 

Zhang A, Skaar DA, Li Y, Huang D, Price TM, Murphy SK, Jirtle RL. Novel retrotransposed 

imprinted locus identified at human 6p25. Nucleic Acids Res. 39: 5388–400, 2011. 

Zhao J, Li M, Bradfield J, Wang K. Examination of type 2 diabetes loci implicates CDKAL1 as a birth 

weight gene. Diabetes 58: 2414–8, 2009. 

Zhou B, Wei FY, Kanai N, Fujimura A, Kaitsuka T, Tomizawa K. Identification of a splicing variant 

that regulates type 2 diabetes risk factor CDKAL1 level by a coding-independent mechanism in 

human. Hum. Mol. Genet. 23: 4639–50, 2014. 

 



241 
 

 

Recursos da internet 

 

 ANNOVAR -  http://openbioinformatics.org/annovar/ 

 BioGPS - http://biogps.org/#goto=welcome 

 Burrows-Wheeler Aligner (BWA) - http://bio-bwa.sourceforge.net 

 Catalogue of Parent of Origin Effects - http://igc.otago.ac.nz/home.html 

 Clinical Genome Resource (ClinGen) - http://clinicalgenome.org/ 

 DatabasE of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans using Ensembl Resources 

(DECIPHER) - http://decipher.sanger.ac.uk/perl/application/ 

 Database of Genomic Variants (DGV) - http://projects.tcag.ca/variation/ 

 Ensembl Genome Browser - http://www.ensembl.org/ 

 Genatlas - http://www.genatlas.org/ 

 GeneCards -  http://www.genecards.org/ 

 Geneimprint - http://www.geneimprint.com/site/genes-by-species.Homo+sapiens.any 

 HapMap - http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/ index.html.en 

 Hi-C project - http://chromosome.sdsc.edu/mouse/hi-c 

 Illumina Methylation Analyzer  (IMA) - https://rforge.net/IMA/ 

 Laboratory for System Biology and Medicine (LSBM - RefExA) - http://www.lsbm.org/site_e/ 

 MouseBook Imprinting Catalogue -  

http://www.mousebook.org/mousebook-catalogs/imprinting-resource 

 Mouse Genome Informatics (MGI) - http://www.informatics.jax.org/ 

 NCBI - dbSNP - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/ 

 NCBI - EST - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucest/ 

 NCBI - Primer-BLAST - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/ 

 NCBI - PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

 Primer3 - http://fokker.wi.mit.edu/primer3 

 R - https://www.r-project.org/ 

 The Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery (DAVID) -

https://david.ncifcrf.gov/home.jsp 

 The Genome Analysis Toolkit  (GATK) - https://broadinstitute.org/gatk/ 

 The Human Gene Mutation Database (HMGD) - http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php 

 UCSC - BLAT - https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start 

 UCSC Genome Browser - https://genome.ucsc.edu/index.html 

 UCSC In-Silico PCR - https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr 

 

 

http://www.ensembl.org/
http://www.genatlas.org/
http://www.geneimprint.com/site/genes-by-species.Homo+sapiens.any
http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/index.html.en
http://www.lsbm.org/site_e/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
http://fokker.wi.mit.edu/primer3

