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Resumo 
 

     A Síndrome de Marfan (SMF) (OMIM# 154700) é a mais comum das doenças 

genéticas do tecido conjuntivo Herdada de forma autossômica dominante, ela apresenta 

incidência de 1 em cada 5.000 indivíduos. Apesar de apresentar grande variabilidade clínica 

inter e intrafamiliar, o fenótipo da SMF possui penetrância completa, e suas manifestações 

clínicas afetam primariamente os sistemas esquelético, ocular e cardiovascular. 

Afim de estudar os mecanismos patogênicos da SMF foi desenvolvido um modelo 

murino, mg∆neoLoxP, que reproduz as manifestações ósseas, cardiovasculares e pulmonares da 

síndrome. O modelo foi estabelecido nas linhagens isogênicas 129/Sv e C57BL/6, que 

apresentam diferenças tanto quanto a idade de acometimento quanto a gravidade das 

alterações,  é possível que as diferenças alélicas existentes entre essas linhagens alterem a 

manifestação fenotípica, ou seja, que existam genes modificadores para a SMF.  

Assim, objetivo deste projeto é utilizar este modelo experimental para identificar 

genes modificadores do fenótipo da SMF e tentar entender melhor a arquitetura genética da 

síndrome.  

Ao todo foram gerados 82 animais 129xB6 F2 heterozigotos para o alelo mg∆neoLoxP, a 

analise de ligação utilizando microssatélites e SNPs nos animais com fenótipos mais extremos 

mostraram ligação sugestiva do fenótipo ósseo com as regiões compreendidas entre as 

posições 56 cM e 68 cM do cromossomo 3; e 2 cM e 20 cM do cromossomo X; ligação 

significativa entre as posições 41cM e 49 cM do cromossomo 6; além de mostrar ligação 

sugestiva do fenótipo cardiovascular do 66 cM ao 70 cM do cromossomo 4; e do 44 cM ao 52 

cM do cromossomo 13. 

 Além da variabilidade entre linhagens, os animais 129 apresentam uma grande 

variabilidade fenotípica interna, o que por se tratar de animais isogênicos causada por fatores 

aleatórios ou devido a modificações epigenéticas que alterem o nível de expressão de alguns 



	   16	  

genes e assim o fenótipo. A comparação entre animais 129 leves e graves levou a 

identificação de 25 genes diferencialmente expressos dos quais 11 apresentavam funções 

relevantes para a SMF, entretanto foram aferidos os níveis de expressão de 2 destes que não 

validaram os resultados obtidos devido a uma grande variação observada entre os animais de 

todos as classes fenotípicas. Também foram identificadas 46 vias que se apresentavam mais 

frequentes nos conjuntos de genes obtidos entre as duas classes fenotípica de animais 

heterozigotos contra os animais selvagens. 

 Tanto as vias, quanto os genes identificados através de ligação quanto diferença de 

expressão mostram uma convergência para as funções dos genes de interesse, sendo que entre 

eles existem genes já associados com a SMF, controle de ativação de TGF-B e da biogênese 

das microfibras da matriz extracelular, quanto genes que ainda não foram associados mas são 

possíveis modificadores do fenótipo, tais como genes envolvidos nos processos de 

enovelamento e degradação protéico e nos processos de endocitose e exocitose de vesículas, 

que podem alterar a quantidade de fibrilina-1 truncada disponível e assim o fenótipo.    
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Abstract 
	  
 

The Marfan syndrome (MFS) (OMIM # 154700) is the most common genetic disorder of 

the connective tissue and is inherited in a autosomal dominant fashion, it has an incidence of 

1 in 5,000 individuals. Despite a great clinical variability being one of the “trademarks” of the 

syndrome, the phenotype of the MFS has complete penetrance and its clinical manifestations 

primarily affect the skeletal, ocular and cardiovascular systems. 

In order to study the pathogenic mechanisms of MFS was developed a mouse model, 

named mgΔLoxPneo, which reproduces the skeletal, cardiovascular and pulmonary 

manifestations of the syndrome. The model was established in inbred mouse strains 129/Sv 

and C57BL / 6, which phenotypes differ as to age of onset and severity of manifestation. It is 

possible that allelic differences between these inbred strains alter the phenotyic manifestation 

of disease, leading to the conclusion that may exist modifier genes involved in the for MFS. 

This study inteds to use this experimental model to identify phenotype modifier genes 

of MFS so a better understand the genetic architecture of the syndrome. 

Altogether, 82 129xB6 F2 heterozygous animals were generated so that a linkage 

analysis using microsatellite and SNP could be conducted. The linkage analysis using a 

selective genotyping procedure showed a suggestive linkage of the skeletal phenotype with 

regions included between positions 56 cM and 68 cM on chromosome 3, and 2 cM and 20 cM 

on chromosome X; and a significant linkage between positions 41cM and 49 cM on 

chromosome 6; also showing suggestive linkage of the cardiovascular phenotype from 66 cM 

to 70 cM on chromosome 4, and 44 cM to 52 cM on chromosome 13. 

Besides the variability between strains, 129 animals have a wide inner strain 

phenotypic variability, which in the case of isogenic animals should be caused by random 

factors or due to epigenetic modifications that may alter the expression level some genes and 

thus the phenotype. The comparison between  animals of the 129 strain with mild and severe 
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alterations led to the identification of 25 differentially expressed genes of which 11 showed 

relevant functions to the MFS, however it was only possible to measure the expression levels 

of two genes using real-time PCR, although those did not validate the results obtained from 

the expression microarray due to a large expression variation in all phenotypic classes. It was  

also identified 46 pathways that were more frequent in the gene lists obtained from the  

comparison between the two phenotypic classes of heterozygous animals against 129 wild-

type animals. 

There is a similarity in the function of genes or pathways of interest found in pathways 

analysis and genes identified, either by differential expression or linkage analisys, and among 

them there genes already associated with the MFS, such as in the control activity of TGF-B 

and biogenesis of microfibers in the extracellular matrix, as also genes that were not 

associated with MFS but are possible phenotype modifier genes, such as genes involved in 

protein folding and degradation processes and of endocytosis and exocytosis processes of 

vesicle, which can change the amount of truncated fibrillin-1 available and thus the phenotype. 
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1. Introdução 
1.1. Síndrome de Marfan  

	  

A Síndrome de Marfan (SMF) é a mais comum das doenças genéticas do tecido 

conjuntivo (OMIM# 154700). Herdada de forma autossômica dominante, essa síndrome tem 

uma incidência de, aproximadamente, 1-2 para cada 10000 indivíduos (Ades, 2007). O 

fenótipo da SMF é 100% penetrante e suas manifestações clínicas afetam primariamente os 

seguintes sistemas: esquelético - crescimento excessivo dos membros, hiperextensibilidade 

articular, escoliose e deformidades na região anterior do tórax - (fig. 1); ocular - ectopia lentis, 

miopia e deslocamento da retina - (fig. 2); e cardiovascular - dilatação da raiz da aorta, 

dissecção da aorta, prolapso da válvula mitral e refluxo mitral - (fig. 3). 

 

	  

Figura 1: Manifestações ósseas da SMF. (fontes: http://diseases-blog.blogspot.com.br/2012/03/marfan-
syndrome.html; http://www.primehealthchannel.com/marfan-syndrome-pictures-symptoms-treatment-and-life-
expectancy.html; http://www.hughston.com/hha/a_12_2_4.htm ) 
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Figura 2: Manifestações oculares da SMF. (fonte: 
http://www.medstudents.com.br/original/revisao/marfan/marfan2.jpg) 

 

	  

Figura 3: Manifestações cardiovasculares da SMF. (Fonte: http://www.health-reply.com/thoracic-aortic-
dissection_9340/ e tadhttp://www.yalemedicalgroup.org/stw/Page.asp?PageID=STW022880) 

 

A sobrevida média de pacientes com a SMF é de 40 anos, dois terços do normal, 

embora venha se aproximando da média da população geral nas ultimas décadas (Robinson e 

cols., 2006). Em 90% dos casos, a morte é causada por falha cardiovascular (Mckusick,1955). 

O diagnóstico precoce seguido de intervenção médica, tal como a utilização de bloqueadores 

para redução do stress hemodinâmico, juntamente ou não à realização de cirurgias profiláticas 

para a colocação de próteses na artéria aorta, possibilitam um aumento significativo na 

expectativa de vida dos pacientes (Silverman e cols, 1995). 
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Uma característica marcante da SMF é sua grande variabilidade clínica, observada 

tanto entre indivíduos afetados de famílias diferentes quanto entre afetados da mesma família. 

Isso, somado à sobreposição de alterações da SMF e de outras doenças que afetam o tecido 

conjuntivo, tornam o diagnóstico da SMF algo não trivial (Pyeritz, 2000). 

O critério diagnóstico mais aceito para a SMF foi estabelecido em 1996 e ficou 

conhecido como nosologia de Ghent, que consiste na presença de duas manifestações 

principais e do envolvimento de um terceiro sistema para casos isolados ou uma manifestação 

principal e uma secundária para casos familiares ou que tenham uma mutação identificada 

(tabela 1). Entretanto, estes critérios foram modificados para atribuir um peso maior para 

alterações como aneurisma de aorta e ectopia lentis, e estabelecer uma pontuação sistêmica 

(Loeys e col., 2010). Em um trabalho recente o mesmo grupo de pacientes foi submetido a 

ambos os critérios diagnósticos. Apesar dos resultados terem sido similares, o sistema de 

pontuação implementado no novo critério facilita o diagnóstico da síndrome, sendo de grande 

utilidade para médicos pouco acostumados a lidar com SMF (Faivre e col., 2012). 

 
Tabela 1: Critérios diagnósticos de Ghent. 

 

	  

Adaptado de Loeys e cols. 2009. 
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1.2. Fibrilina-1 
 

A SMF é causada por mutações no gene FBN1, que codifica a fibrilina-1, a 

componente estrutural mais abundante das microfibrilas de 10-12 mm na matriz extracelular 

(Lee e cols., 1991; Dietz e cols., 1991; Sakai e cols., 1986). 

A fibrilina-1 é uma glicoproteína que apresentam em sua estrutura diversas repetições 

de domínios homólogos, característica também encontrada em proteínas como as fibulinas-1 e 

2 e a proteína de ligação ao TGF-b (LTBP). Os domínios que compõem a maior parte da 

fibrilina-1 são conhecidos como calcium-binding EGF-precursor-like (cbEGF), por serem 

semelhantes a módulos presentes no EGF (epidermal growth factor). Esses módulos 

apresentam funções criticas, tais como proteção contra as ações proteolíticas extracelulares, 

mediação para a interação entre monômeros, favorecimento para o empacotamento lateral de 

microfibras, e organização de macroagregados (Kielty e cols, 1995) (fig. 4). Cerca de 74% 

das mutações descritas no gene FBN1 ocorrem em sequencias codificadoras de módulos 

cbEGF.  

	  

Figura 4: Estrutura primária da fibrilina-1. 4 módulos EGF; 43 módulos CbEGF; 7 módulos TB (LTBP- latent 
transforming growth factor-beta binding protein); 3 módulos Fib (hibridos EGF e TB). (adaptado de Pereira e 
cols., 1993) 
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A função das microfibrilas varia entre os tecidos nos quais estão presentes. Em tecidos 

não elásticos, elas apresentam função de ancoragem, como por exemplo, fazendo a ligação 

entre o cristalino e o corpo ciliar dos olhos. Em tecidos elásticos, as microfibras formam um 

arcabouço onde a elastina é depositada, formando assim a fibra elástica, que confere 

elasticidade aos tecidos. A relação funcional entre a fibrilina e o sistema esquelético pode 

estar associada à tensão que os tendões e ligamentos exercem para regular o crescimento 

ósseo (Zhang e cols, 1995).  

Durante a sua secreção celular as moléculas de fibrilina-1 são processadas e se 

polimerizam para formar as microfibrilas que são fixadas à matriz extracelular (Kielty e cols, 

2002). Esse processo ainda não é completamente compreendido, e por isso o mecanismo 

patogênico da SMF permanece desconhecido. Entretanto, o mecanismo mais aceito para a 

SMF é o dominante-negativo, onde proteínas mutantes e normais são polimerizadas para 

formar as microfibrilas, o que acaba perturbando a sua organização e integridade. Esse 

modelo também contempla a hipótese de que indivíduos portadores de um alelo mutante com 

expressão reduzida podem apresentar um fenótipo mais leve da doença devido à prevalência 

de fibrilina normal (Pereira e cols., 1997).  

Estudos mais recentes indicam que o fenótipo da SMF pode ser gerado pela 

haploinsuficiência da fibrilina-1 normal, ou seja, a mutação de um dos alelos do gene FBN1 

causa uma redução da expressão de fibrilina-1 normal, e possivelmente o aparecimento do 

quadro clínico da SMF (Judge e cols, 2004 ; Hutchinson e cols, 2003). 

Uma vez que os níveis de expressão da fibrilina-1 normal parecem apresentar o 

potencial de modular os efeitos patogênicos das proteínas mutantes, é possível que uma 

variação no nível de expressão dos alelos normais do gene FBN1 possa explicar parte da 
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heterogeneidade encontrada em pacientes com SMF, principalmente naqueles indivíduos com 

mutações nonsense que, normalmente, apresentam baixa expressão de proteínas mutantes. 

	  

1.3. Fibrilina-1 e TGF-β 
	  
	  

As proteínas de ligação ao TGF-b latente (LTBPs, do inglês Latent TGF-β Binding 

Proteins) apresentam um papel importante na sinalização celular por promoverem um sítio de 

ancoramento para as unidades latentes da citocina TGF-β, antes da sua liberação e ativação, 

devido a perturbações dos elementos da matriz extracelular (Annes e cols, 2003). As 

similaridades de estrutura e sequência das proteínas LTBPs e fibrilina-1 sugerem que a 

fibrilina-1 poderia propiciar um sítio de ligação para as unidades latentes de TGF-β 

(Nakajima e cols, 1999) (fig. 5). 

Três achados importantes sustentam a hipótese de que a fibrilina-1 participa no 

controle da sinalização das unidades latentes de TGF-β. Primeiro, em 2003, Isogai e cols. 

mostraram que as moléculas de fribrilina-1 e LTBP interagem fisicamente, assim a fibrilina-1 

ajudaria a estabilizar o complexo da LTBP para manter TGF-β na sua forma inativa. Como 

consequência dessa regulação negativa, foi sugerido que alterações na estrutura da fibrilina-1 

ou na sua quantidade aumentariam os níveis de TGF-β ativos e que esses poderiam 

influenciar nas alterações fenotípicas da SMF. Segundo, o estudo do desenvolvimento 

pulmonar em camundongos mutantes, com baixa expressão de fibrilina-1 devido a mutações 

geradas no gene Fbn1 (Pereira e cols., 1997; Pereira e cols., 1999), mostrou que existe uma 

maior atividade de TGF-β nos pulmões em desenvolvimento desses animais, que apresentam 

alvéolos aumentados, e desenvolvem enfisema nos pulmões quando envelhecem (Neptune e 

cols, 2003). Terceiro, o aumento da atividade e sinalização da proteína TGF-β foi 



	   25	  

correlacionado com o prolapso da válvula mitral cardíaca em camundongos com deficiência 

da proteína fibrilina-1 (Ng e cols, 2004). 

	  

Figura 5: Formação da microfibra e sua interação com LTBP para o ancoramento e inativação de TGF-β 
(adaptado de Byers, 2004). 

 

O papel do TGF-β na patogênese da SMF foi finalmente demonstrado quando 

mostrou-se que alterações pulmonares e cardíacas, observadas nos modelos animais, foram 

corrigidas em animais tratados com anticorpos neutralizantes de TGF-β, indicando que a 

maior atividade desta proteína é responsável pelas características fenotípicas, pulmonares e 

cardíacas, presentes na SMF (Neptune e cols, 2003; Ng e cols, 2004). 

 

 

1.4. Mutações e correlação fenótipo-genótipo 
 

O gene FBN1 se expande ao longo de 230kb situados no cromossomo 15q21.1 e é 

divididos em 65 exons (Biery e cols, 1999; Pereira e cols, 1993), onde cada éxon codifica um 
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domínio diferente da fibrilina-1 (Collod-Beroud, 2003). A maioria das mutações que ocorrem 

nesse gene são mutações pontuais de troca de sentido em um dos 2.871 aminoácidos que 

compõem a proteína (Robinson PN, 2002), visto que muitas delas prejudicam a ligação de 

cálcio com ou sem alteração da estrutura secundária da fibrilina-1 (Downing, 1996). Já foram 

identificadas mais de 500 mutações do gene FBN1, quase todas únicas para cada individuo ou 

família afetados (Collod-Beroud, 2003). 

Mutações do tipo nonsense resultantes de inserções ou deleções de bases na sequência 

do gene, e que levam a uma troca no quadro de leitura deste, correspondem a cerca de 25% de 

todas as mutações já identificadas. 

Embora exista a dificuldade de se estabelecer uma correlacionar o genótipo e o 

fenótipo de cada mutação, devido a variabilidade clínica inerente à SMF (Hutchinson e cols, 

2003), existe uma relação entre mutações localizadas entre os éxons 24 e 32 com a forma 

neonatal da SMF e manifestações mais graves.  No entanto, esta relação não é biunívoca 

(Robinson e cols, 2000).  Finalmente, mutações nos últimos sete éxons (59 a 65) estão 

associadas a uma forma menos grave da SMF. 

A variabilidade clínica da SMF não se deve apenas ao tipo de mutação que o paciente 

carrega. Capotorti em 1959, Hutchinson em 2003 e Buoni em 2004 descreveram famílias 

distintas onde vários indivíduos afetados pela SMF possuíam diferentes graus de 

acometimento, a família descrita por Hutchinson apresentava 4 irmãos afetados, sendo que o 

mais velho apresentava desvios de coluna, dilatação da aorta (43 mm de espessura); o 

segundo possuía membros desproporcionais em relação ao corpo, dilatação e ruptura da aorta 

(70 mm); o terceiro apresentavam membros desproporcionais, desvios de coluna, 

aracnodactilia mas não apresentava nenhuma alteração cardiovascular, enquanto que o irmão 

mais jovem desenvolveu aracnodactilia, dilatação da aorta (>50 mm) e já havia passado por 

cirurgia para repor a base da aorta, mesmo os irmãos portando a mesma mutação cada um 
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desenvolveu o seu próprio conjunto de manifestações. Enquanto que na família relatada por 

Buoni  e cols. mãe e filho portavam a mesma mutação (R2726W) porém apenas o filho 

apresentava alterações fenotípicas. Assim, deve existe uma influência do background genético 

na modulação da gravidade com a qual a SMF se manifesta, ou seja, a gravidade da SMF 

depende tanto do tipo de mutação que altere o gene FBN1 quanto da interação de outros genes 

ao longo do genoma.  

 

 

1.5. Modelos Animais 
	  

Em 1997 e em 1999, respectivamente, foram publicados dois trabalhos relatando a 

criação de dois modelos animais para a SMF, os modelos mgΔ e mgR (Pereira e cols., 

1997;Pereira e cols., 1999). No modelo mgΔ os exons 19-24 do gene Fbn1 foram substituídos, 

através de recombinação homóloga, por um cassete de expressão do gene de resistência a 

neomicina (neo). Animais heterozigotos para essa alteração não apresentam nenhuma 

alteração fenótipica, enquanto que os animais homozigotos sobrevivem por apenas duas 

semanas após o nascimento e morriam devido às alterações cardiovasculares que 

desenvolviam. 

O modelo mgR é resultado de uma recombinação aberrante onde o cassete de neo foi 

inserido no intron 18, porém sem haver a deleção dos exons 19-24 – logo, o alelo mutante nos 

animais mgR produzia fibrilina normal. Para este modelo também só era possível identificar 

alterações fenotípicas em animais homozigotos, os quais possuíam um maior tempo de vida 

que os animais do modelo anterior, mas também morriam devido a falhas no sistema 

cardiovascular. 

A análise da expressão desses alelos mutantes indicou que ambos apresentavam um 

nível transcricional muito inferior ao do alelo selvagem: 20% para o alelo mgR e 10% para o 
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alelo mgΔ.  Assim, concluiu-se  que: (1) pouca quantidade de fibrilina-1 alterada não é capaz 

de desorganizar a microfibra a ponto de causar alteração fenotípica esperadas da SMF, como 

observado nos animais heterozigotos mgΔ; e (2) baixa quantidade de fibrilina normal leva a 

fenótipos da SMF, como observado nos animais mgR homozigotos. 

A limitação desses modelos é que ambos só apresentam o fenótipo de SMF quando 

em homozigose, enquanto que a SMF é uma doença dominante, e a baixa expressão do alelo 

mutante Fbn1mgΔ, devido à presença do cassete neo, impede a manifestação do efeito 

dominante-negativo característico da SMF (Pereira e cols, 1997; Pereira e cols, 1999). 

 Assim para se obter um modelo para a SMF que realmente possua um alelo Fbn1 

dominante-negativo foi criada uma variação do modelo mgΔ onde o cassete neo foi 

flanqueado por duas sequencias LoxP (fig. 6).  Isso permitiria a posterior remoção desse 

cassete pela expressão da proteína CRE, e assim o controle da expressão do alelo mutante, e o 

estudo das alterações tecido específicas da SMF.  Este novo modelo animal foi denominado 

mgΔloxPneo (Lima e cols., 2010) . 
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Figura 6: Esquema de recombinação homologa para a criação do alelo mgΔloxPneo. Retangulos azuis indicam a 
posição das sondas utilizadas para verificar o evento de recombinaçãoo. “h”e “b” indicam os sítios de restrição 
das enzimas Hind III e BamH I. Triangulos vermelhos são as sequências LoxP. (Adaptado de Lima, 2010)  

 

Os animais pertencentes à geração F1, gerados do cruzamento da quimera portadora 

do alelo Fbn1mgΔneoloxP com animais CD-1, não apresentavam nenhum fenótipo visível. 

Contudo, após algumas gerações de backcross com animais 129/Sv (129), alguns 

heterozigotos com manifestações ósseas e cardiovasculares graves foram identificados, 

sugerindo uma influência do background genético na manifestação da doença (figura 7). 
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Figura 7: Heredograma da família mgΔloxPneo. Os heterozigotos com fenótipo grave estão indicados em vermelho. 
No detalhe, raio-X de um heterozigoto grave evidenciando manifestações ósseas. (Adaptado de Santos, 2005) 
 

 

Outra evidência da importância do fundo genético na gravidade da doença surgiu 

quando o alelo Fbn1mgΔneoloxP foi transferido para o background C57BL/6 (B6). Uma vez 

atingida a isogenia em ambas as linhagens, os animais heterozigotos, ou knock-Out (KO), 

apresentaram alterações esqueléticas (cifose), pulmonares (enfisema pulmonar, com aumento 

dos espaços aéreos alveolares e destruição das paredes dos bronquíolos) e cardiovasculares 

(espessamento da parede da aorta, com fibras elásticas pertencentes a túnica média do vaso 

desorganizadas e fragmentadas). Alterações similares são observadas em outros modelos para 

a SMF (Green e cols., 1976 ; Pereira e cols., 1997 ; Judge e cols., 2004), e são representativas 

do fenótipo observado em humanos (Loeys e cols., 2010). 

Porém, as alterações observadas no fundo B6 são mais amenas e homogêneas, 

manifestando-se apenas aos 6 meses de idade, enquanto que heterozigotos da linhagem 

129/Sv apresentam alterações mais graves e heterogêneas aos 3 meses de idade (fig. 8) (Lima 

e cols, 2010). 
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Figura 8: Manifestações fenotípicas do modelo mgΔloxPneo observadas entre animais heterozigotos das linhagens 
129/Sv (3 meses de idade) e C57BL/6 (6 meses de idade). Seções histológicas de pulmão e aorta corados com 
HE, e radiografia da coluna vertebral . 

 

A figura 7 mostra ainda uma variabilidade fenotípica entre heterozigotos da linhagem 

129/Sv.  A diferença fenotípica entre animais isogênicos, como a observada entre os animais 

129/Sv do modelo mgΔloxPneo, não pode ser explicada por diferenças genéticas por definição, e 

já foi relatada em diferentes modelos animais para várias doenças (Rakyan e cols., 2002). 

Assim, é provável que fatores epigenéticos também estejam envolvidos na determinação 

fenotípica da SMF.  

Logo o modelo mgΔloxPneo pode ajudar a elucidar a variabilidade intra-familiar da SMF, 

através da identificação de genes modificadores do fenótipo entre as linhagens 129/Sv e 

C57BL/6. Este modelo também permitirá identificar possíveis fatores epigenéticos que levem 

à expressão diferencial de genes entre os animais da linhagem 129/Sv e expliquem a 

variabilidade observada na linhagem. 
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1.6. Genes	  Modificadores	  
 

Os modelos de herança mendeliana tentam explicar como a transmissão de defeitos 

genéticos “simples” em apenas um gene pode estar associada com o aparecimento de um 

determinado quadro clínico. Esses modelos implicam na existência de uma relação genótipo-

fenótipo que permite predizer a quais alterações fenotípicas um individuo está sujeito, 

tornando possível a escolha de tratamentos e terapias apropriadas para cada caso.  

Muitas vezes a descoberta dos genes causadores não consegue explicar toda a 

variabilidade clínica observada nos indivíduos acometidos pela doença. Assim, conceitos 

como penetrância incompleta, expressividade variável (revisados em Miko, 2008), modelos 

multifatoriais com diferentes limiares (Dipple e McCabe, 2000) e a existência de genes 

modificadores do fenótipo foram criados para explicar as distorções encontradas nas 

correlações entre o fenótipo clínico e o genótipo de cada doença. 

Em 1941, John Haldane estudou a correlação entre as idades de acometimento de 

várias doenças entre pares de irmãos e entre pais e suas proles. Neste trabalho, Haldane 

postulou que se essas características fossem determinadas por apenas um gene, as correlações 

(ρ) obtidas entre os indivíduos aparentados estudados desviariam muito pouco de ρ = 0.5. 

Contudo, para quase todas as doenças analisadas, as correlações encontradas eram superiores 

a ρ = 0.7, o que levou à conclusão de que existiam um ou mais gene envolvidos na idade de 

manifestação dessas doenças e que contribuíam para o fenótipo observado. Assim, genes que 

modulam o fenótipo e não são genes causais da doença são considerados como genes 

modificadores do fenótipo (Haldane, 1941). 

O conceito de gene modificador é um conceito relativamente vago. Várias definições 

foram criadas ao longo dos anos e abrem espaço para várias interpretações diferentes 

(Grüneberg 1963; Hall e Horton 1997). De forma mais abrangente do que a proposta 

originalmente por Haldane e por outras definições, podem ser considerados genes 
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modificadores aqueles cuja expressão é capaz de alterar a expressão de outro gene, sendo que 

o termo expressão pode se referir ao nível de transcrição ou, ainda, à manifestação fenotípica 

desse gene, desde níveis moleculares até alterações sistêmicas (Nadeau, 2001). 

Um gene modificador pode influenciar um fenótipo alterando as seguintes 

características: 

 

• Penetrância: altera o limiar de expressão para que mais ou menos indivíduos 

apresentem uma determinada alteração fenotípica. (fig. 9a); 

• Dominância: altera o limiar de expressão para que características recessivas se 

tornem semi-dominantes ou o oposto. (fig. 9b); 

• Expressividade: modula o nível de acometimento fenotípico (mais ou menos 

extremo). (fig. 9c); 

• Pleiotropia: a interação entre o gene modificador e outros genes pode alterar 

fenótipos, ou conjuntos de fenótipos, diferentes em cada indivíduo. (fig. 9d) ; 
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Figura 9: Possíveis efeitos de genes modificadores. Linhas continuas representam a manifestação fenotípica na 
ausência de gene modificador, enquanto linhas pontilhadas representam o fenótipo na presença de gene 
modificador. A) Penetrância; B) Dominância; C) Expressividade e D) Pleiotropia. 
 

 

Apesar da grande variedade de efeitos modificadores, é importante diferenciar quando 

uma característica é influenciada por genes modificadores ou quando esta é determinada por 

um modelo poligênico. A diferença reside no fato de que, no modelo poligênico, cada alelo 

dos genes envolvidos contribui na determinação do fenótipo. Assim, a alteração do genótipo 

de um dos locus envolvidos (ex.: de aa para Aa ou de Aa para AA) acarreta uma alteração 

fenotípica para todas as outras categorias genotípicas, enquanto que a mesma alteração 

fenotípica em um modelo com genes modificadores só vai se manifestar em uma categoria 

genotípica (Nadeau, 2001) (fig. 10). 

 



	   35	  

	  

Figura 10: Diferença entre fenótipos com característica poligênica (A) e influenciado por gene modificador (B). 
(Adaptado de Broman, 2009). 
 

 

Entretanto, as características descritas acima são específicas de cada gene 

modificador: cada traço será influenciado por um determinado número de genes 

modificadores com características e comportamentos específicos. 

A quantidade de genes envolvidos na determinação de cada característica varia de 

traço a traço. Quando um único gene modificador explica grande parte ou toda a variabilidade 

fenotípica observada, esta característica segue um modelo similar ao monogênico. Porém, 

quando um conjunto de genes modificadores com efeitos individuais moderados mas que 

interagem entre si e com variáveis ambientais é usado para explicar toda a variabilidade, a 

característica assume um modelo multifatorial (Génin, 2008). Ou, ainda, quando a 

variabilidade fenotípica só pode ser explicada por uma imensa quantidade de genes 

modificadores com efeitos muito discretos, a característica apresenta um modelo poligênico 

ou “infinitesimal” (Mackay 2001). 

Embora esses três modelos sejam possíveis, dois deles apresentam algumas 

contradições que os tornam menos aplicáveis. Apesar do modelo poligênico ser ótimo para 
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modelagem teórica de como traços quantitativos podem ser influenciados por muitos loci, este 

não faz muito sentido do ponto de vista genético uma vez que nele o efeito de cada alelo nos 

loci envolvidos é idêntico e, juntamente com a grande quantidade de genes envolvidos, 

tornaria o efeito individual tão ínfimo que seria impossível mensura-lo. Já o que torna o 

modelo monogênico menos aplicável é a baixa frequência de QTLs (Quantitative Trait Loci) 

que expliquem grande parte da variação fenotípica observada (fig. 11).  

 

	  

Figura 11: Frequência relativa dos QTLs já identificados de acordo com o poder explicativo de cada um. 
(Adaptado de Griffiths, 2006). 

 

Apesar de genes modificadores se referirem a como a interação entre diferentes loci 

influencia a variabilidade clínica de doenças genéticas, e de QTLs serem loci que controlam 

traços quantitativos presentes em todos os indivíduos de uma população nos vários níveis 

fenotípicos possíveis, esses dois conceitos estão relacionados a variações de características 

complexas em uma população. Logo, os modelos e técnicas de mapeamento utilizados para a 
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identificação de QTLs também são úteis na identificação de genes modificadores, assim como 

o contrário também é válido (Génin e cols, 2008). 

 

1.7. Mapeamento genético 
 

As técnicas de mapeamento usadas na identificação de genes causadores de doenças, 

genes modificadores de fenótipo e de QTLs utilizam a analise de ligação para determinar as 

posições dos genes de interesse em relação à posição de sequências de DNA já conhecidas, 

chamadas de marcadores genéticos. A analise de ligação consiste em estimar o desequilíbrio 

de ligação existente entre dois loci diferentes: quanto mais próximos os loci estão maior a 

probabilidade de segregarem juntamente. Dessa forma, é possível utilizar desvios das 

proporções mendelianas esperadas para cada tipo de população sobre estudo para identificar 

regiões que segreguem com o fenótipo de interesse. 

As linhagens de camundongos estabelecidas em laboratório são o fruto de décadas de 

seleção e de um rigoroso controle no cruzamento desses animais. Atualmente, já foram 

estabelecidas centenas de linhagens isogenicas, sendo que cada uma possui as suas 

particularidades (maior suscetibilidade a formação de tumores, maior massa corporal, 

resistência a certos agentes biológicos, entre outras) 

(http://www.informatics.jax.org/external/festing/mouse/STRAINS.shtml). Cada uma delas 

possuiu um conjunto único de alelos, uma vez que o contínuo acasalamento de animais com 

as características de interesse por muitas gerações acaba por fixar um alelo em cada loco, 

fazendo com que todos os animais de uma determinada linhagem sejam homozigotos para 

todas as regiões do genoma. 

Quando utilizamos os animais gerados do cruzamento controlado de duas linhagens de 

camundongo, como o retrocruzamento (backcross) e o intercruzamento (intercross) (vide fig. 
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12), para realizar o mapeamento de genes responsáveis por doenças ou genes modificadores 

ou ainda QTLs, estamos garantindo uma série de propriedades que facilitam a identificação 

desses genes: 

 

• A segregação do alelo de interesse entre os indivíduos estudados; 

• A existência de desequilíbrio de ligação entre os marcadores e a região candidata; 

• O número de estados que cada loco pode assumir é limitado à combinação dos 

alelos das linhagens parentais, logo o estudo se resume à análise de marcadores 

bialélicos em vez de marcadores multialélicos; 

 

	  

Figura 12: Cruzamentos controlados para realização de estudos de mapeamento. A) Retrocruzamento, B) 
Intercruzamento. 

 

A	  

B	  
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Independentemente da estratégia de cruzamento adotada para a realização do 

mapeamento, são utilizados marcadores moleculares polimórficos que se encontram por todo 

o genoma, podendo ser anônimos, como os altamente polimórficos microssatélites e a enorme 

quantidade de marcadores bialélicos SNPs (Single-Nucleotide Polymorphism) (Lin e cols., 

2005)., ou ainda genes ou ESTs (Expressed Sequence Tags). 

 

1.8. Técnicas matemáticas de mapeamento 
 

O mapeamento com esses marcadores é feito através do ajuste de modelos de 

regressão para os efeitos aditivos e de dominância de cada marcador, sendo que o componente 

genético tem efeito fixo e o componente ambiental tem efeito aleatório E~ N(0,σ2), do tipo: 

 

Y = µ + aXa + dXd + e 

Onde, 

 

Mesmo com a utilização de um grande número de marcadores e um grande número de 

animais, este procedimento necessita de muito tempo para ser concluído e é capaz de apenas 

indicar grandes regiões que contenham os loci de interesse, tornando necessária uma nova 

etapa de mapeamento para refinar a busca e identificar o gene modificador (Flint e cols.; 

2005).  

Uma possibilidade para se contornar a quantidade de marcadores limitada foi proposta 

por Harley e Knot em 1992, eles propuseram utilizar a função de Haldane para estimar a 

fração de recombinação entre uma certa posição cromossômica e os marcadores adjacentes a 
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ela e assim, estimar os efeitos aditivos e de dominância que um marcador em certa posição 

teria (fig. 13). Essa técnica ficou conhecida como Mapeamento Intervalar. 

 

	  

Figura 13: Equações derivadas por Harley e Knot em 1992 para determinar os efeitos aditivos e de dominância 
que um marcador teria dado o genótipo e a fração de recombinação entre os marcadores que o flanqueiam. 

 

Entretanto, quando dois QTLs estão fisicamente próximos, a simples estimava desses 

efeitos e a inclusão de mais marcadores no modelo de regressão gera um efeito conhecido 

como QTL fantasma, pois apesar de matematicamente existir a evidência de mais um QTL 

entre os dois primeiros, não é possível localizar geneticamente esse terceiro QTL.  Isso se 

deve ao desequilíbrio de ligação que existe entre os dois QTLs externo e que leva a um falso 

positivo na posição intermediária a eles. 

A proposta para solucionar o desequilíbrio existente entre dois QTLs ligados foi a 

inclusão de um termo no modelo de regressão que concentrasse a influência dos outros 

marcadores e não permitisse a interferência de um no outro. Logo, a fórmula de regressão 

ficou dessa forma: 

 

Y = µ + aXa + dXd + ΣβjXj + e 
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Assim, os valores βj irão impedir que a proximidade dos marcadores influencie na 

estimativa dos efeitos aditivos e de dominância. Tal técnica de mapeamento recebeu o nome 

de Mapeamento Intervalar Composto. 

 

 

1.9. Estratégias de Mapeamento 
 

Independente do tipo de cruzamento e de marcadores utilizados o processo de 

fenotipagem e de genotipagem dos animais é bastante trabalhoso, demorado e dispendioso. 

Para se reduzir o custo e o tempo gasto nessa etapa do mapeamento é possível selecionar um 

sub-conjunto de animais com fenótipos extremos (fig. 13) capaz de retornar grande parte da 

informação que seria obtida com a genotipagem do conjunto completo (fig. 14). 

 

 

	  

Figura 14: Genotipagem seletiva em um fenótipo com distribuição normal 
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A eficiência da genotipagem seletiva depende da densidade de marcadores utilizados e 

da quantidade de animais a serem genotipados, como mostrado na figura 15. Esta abordagem 

é muito útil quando o custo de manutenção, criação e fenotipagem dos animais é inferior ao 

custo de genotipagem (Broman e cols., 2009).  

 

	  

Figura 15: Influência da quantidade de animais selecionados e da densidade de marcadores sobre a informação 
obtida do mapeamento. 
 

	  
Quando o custo de fenotipagem supera os custos de manutenção e de genotipagem é 

recomendável que seja feita uma fenotipagem seletiva, assim serão selecionados os animais 

que apresentarem a maior diversidade genética. A eficiência desse método é condicional ao 

conhecimento prévio da região candidata a conter o gene modificador ou QTL, caso contrário 

a fenotipagem seletiva é tão boa quanto fenotipar um sub-conjunto aleatório de animais 

(Broman e cols., 2009). 

Quando escolhemos um sub-conjunto de animais que representam os extremos da 

distribuição fenotípica, a quantidade de animais com fenótipos mais graves é a mesma que de 
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animais com fenótipos mais leves. Assim, fenótipos que apresentam uma distribuição normal 

seriam melhores candidatos para a realização da genotipagem seletiva. Entretanto Sen e 

colaboradores publicaram um trabalho em 2009 onde a eficiência das duas estratégias 

descritas acima foram testadas para distribuições fenotípicas não-normais, e mostraram que 

essas estratégias podem ser úteis em fenótipos que fujam da normalidade, em detectar 

múltiplos QTLs e interações entre eles. 

 

 
 



3. Conclusão  

 

A hipótese deste trabalho era que de as diferenças fenotípicas observadas entre os 

animais do modelo murino mg∆loxPneo quando presente nas linhagens isogenicas 129 e B6 são 

devidas as diferenças alélicas entre as duas linhagens, e logo que existiam genes 

modificadores envolvidos na determinação de cada fenótipo. Assim para se identificar tais 

genes foram desenvolvidas técnicas de quantificação fenotípica; aplicados métodos clássicos 

de mapeamento através de cruzamentos controlados utilizando microssatélites, bem como a 

utilização de métodos modernos de genotipagem em larga escala de SNPs; e ainda análise de 

perfil de expressão génica. 

As técnicas de fenotipagem estabelecidas são eficazes em separar os animais KO de 

animais selvagens e mostraram que existe uma variação continua nos fenótipos dos animais 

KO, sendo que estes chegam a assumir valores mais extremos que os encontrados em ambas 

linhagens parentais, ou seja, indicando que existem alelos de predisposição ou proteção  

diferentes em cada uma das linhagens fazendo com que uma mistura das duas leve aos 

fenótipos mais graves. Elas também permitiram identificar que existe influência do sexo de 

cada animal na gravidade do fenótipo cardiovascular.  

Apesar dos mapeamentos com microssatélites e SNP terem utilizado o mesmo 

conjunto de animais, os resultados gerados por cada conjunto de marcadores diverge um do 

outro, indicando que a densidade de marcadores e a cobertura do genoma é um fator essencial 

para a correta identificação de regiões ligadas a cada fenótipo. O conjunto que fornecia uma 

melhor cobertura do genoma, SNPs, identificou 3 regiões de ligação, uma significativa e duas 

sugestivas, com o fenótipo ósseo e outras 2 regiões sugestivas de ligação com o fenótipo 

cardiovascular, comprovando assim a hipótese levantada inicialmente. 
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Utilizando a região de maior valor de ligação como localização mais provável para o 

gene candidato, foi possível estimar o quanto da variabilidade de cada traço os genes 

modificadores encontrados podiam explicar.  Toda a variabilidade do fenótipo ósseo foi 

explicada por dois dos três loci identificados, enquanto que ainda falta explicar uma parcela 

do fenótipo cardiovascular e toda a variabilidade do fenótipo pulmonar. Como era esperado, 

foram observados genes com efeitos transgressivos, ou seja, genes que na linhagem menos 

acometida levam a uma piora fenotípica; genes com efeitos aditivos; e genes com efeitos que 

só aparecem quando em heterozigose ou homozigose. 

Também foi possível derivar fórmulas que permitem predizer o fenótipo dos animais 

apenas baseado nos genótipos de cada um desses genes. Essas fórmulas ainda precisam ter a 

sua precisão verificada, mas podem ser utilizadas estimar o fenótipo que um certo animal terá 

aos três meses de idade, possibilitando assim verificar se certo tratamento ou se determinadas 

condições ambientais são capazes de alterar cada um desses fenótipos. 

Os genes identificados nas 5 regiões em desequilíbrio de ligação com os fenótipos 

ósseo e cardiovascular, os genes diferencialmente expressos entre animais 129 leves e graves, 

e as vias enriquecidas entre animais KO e selvagens mostram uma certa convergência para 

certos genes de interesse presentes em todas elas, mostrando que genes envolvidos na via de 

controle do TGF-‐β e genes da família Adamtsl , que já foram correlacionados com a 

recuperação dos fenótipos da SMF, são possíveis genes candidatos a modificadores do 

fenótipo. Também foram identificadores genes com funções envolvendo o enovelamento de 

proteínas, tais como chaperonas, ou genes envolvidos na dinâmica de formação do 

citoesqueleto e assim no processo de endo- e exocitose celular e que podem desempenhar um 

papel importante no controle da quantidade de fibrilina-1 disponível para a polimerização das 

microfibras. Além das anteriores, é possível que genes envolvidos nos mecanismos de 
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expressão génica sejam importantes para a manifestação da SMF, logo os genes de metilação, 

produção de histonas e sua acetilação podem ter o seu papel no desenvolvimento da síndrome. 

Como era esperado foram identificados genes já associados com a SMF, assim como 

também novas associações de genes como possíveis modificadores da SMF. A complexidade 

da arquitetura genética por trás das manifestações fenotípicas da SMF é maior do que o 

esperado inicialmente, uma vez que existem conjuntos de genes modificadores específicos 

para cada fenótipo que são constituídos por genes com funções semelhantes, que existe uma 

grande variação no nível de expressão desses genes entre cada animal e que mesmo a menor 

delas pode alterar o fenótipo dos animais. 

Os próximos passos na busca por genes modificadores para a SMF seria aumentar o 

número de animais nos estudos de mapeamento, assim como realizar um mapeamento 

intervalar composto que leve em consideração a presença de mais de um gene modificador 

para cada fenótipo e que procure por esse tipo de interação entre dois locos do genoma ou 

ainda realizar um mapeamento que leve em consideração múltiplos fenótipos 

simultaneamente. 

Além das melhorias citadas acima, seria interessante realizar uma analise de interação 

entre cada loco do genoma para estimar as penalidades de adição de fatores aditivos e de 

interação para que um procedimento interativo de seleção pudesse ser realizado e assim 

estimar todos os parâmetros de cada modelo de predição fenotípica. 

Os procedimentos envolvendo o perfil de expressão de cada classe fenotípica seriam 

melhorados se fosse realizada uma análise ANOVA que comparasse diretamente as três 

categorias em vez de se realizar três comparações par-a-par. Entretanto como só foram 

considerados os resultados da comparação entre animais KO para identificação de genes 

candidatos, não deve existir grande impacto sobre o nível de erro tipo 1 desse teste.  
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Logo o último passo seria redesenhar os primers utilizados para que os níveis de 

expressão dos outros 9 genes escolhidos sejam aferidos, e caso sejam mais constantes entre 

animais com fenótipos similares  possam validar os achados os resultados obtidos no 

microarray de expressão. 
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