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Resumo 

 No presente trabalho foram desenvolvidos estudos genético-moleculares em três 

famílias com síndromes distintas de defeitos dos membros. 

A ectrodactilia ou SHFM (split-hand/split-foot malformation) é uma 

malformação congênita da extremidade dos membros caracterizada por fenda mediana 

profunda das mãos e/ou pés devido à ausência dos raios centrais. A hemimelia tibial é 

um defeito caracterizado por hipoplasia, aplasia ou agenesia de tíbia, em que a fíbula 

permanece intacta. A síndrome da hemimelia tibial associada à ectrodactilia é uma 

condição rara de herança dominante. Em uma publicação do nosso grupo foi mapeado 

um novo loco (SHFLD3 – OMIM #612576) de hemimelia tibial associada à 

ectrodactilia (Lezirovitz e col., 2008) na região 17q13.1-17p13.3 em uma família com 

nove indivíduos afetados por essa síndrome. Nesse estudo foram sequenciados seis 

genes localizados na região candidata, mas nenhuma mutação patogênica foi 

encontrada. Em pesquisa colaborativa com grupo no exterior identificou-se uma 

duplicação de cerca de 114 Kb nessa região cromossômica. Ela estava presente em 

todos os indivíduos afetados e por meio de PCR de longo alcance foi possível 

identificar os pontos de quebra da suplicação.  

A agenesia/hipoplasia fibular é um defeito que ocorre ao longo do 

desenvolvimento e extensão da fíbula. Ela é encontrada isolada ou associada com outros 

sinais clínicos como malformações em membros superiores, como a ectrodactilia, e 

defeitos na ulna e fêmur. Em uma família em que segrega uma nova síndrome, uma 

forma de agenesia ou hipoplasia fibular associada à ectrodactilia de aparente herança 

autossômica dominante (Santos e col., 2008) foram realizados estudos de mapeamento 

por meio de marcadores de microssatélites e sequenciamento dos genes nas regiões 

candidatas. Após a exclusão de ligação com algumas regiões já conhecidas associadas a 



defeitos de membros, foram sequenciados alguns genes candidatos selecionados a partir 

da literatura sobre defeitos de membros (SHH, ZRS, WNT7a, WNT10b, GREM1).  Dado 

que mutações não foram identificadas nesses genes, foi realizada a varredura genômica 

com o kit “Affymetrix GeneChip® Human Mapping 50K Array”. Foi observado que 

em quatro cromossomos (5, 6, 10 e 11) não foi possível a exclusão completa de ligação. 

Nesses cromossomos foram utilizados marcadores de microssatélites próximo às regiões 

que apresentaram um lod score sugestivo de ligação. As análises nos cromossomos 6 e 

10 não confirmaram evidências de ligação. No cromossomo 5 e no cromossomo 11 não 

foi possível a exclusão completa de ligação. Nesses dois cromossomos ainda não 

existem regiões candidatas já mapeadas, na literatura. Para aprimorar nossos resultados, 

seriam necessários mais marcadores do tipo microssatélites para tentar refinar o 

mapeamento. 

A terceira família é composta por três indivíduos afetados por um quadro 

variável de defeitos de membros, entre eles, polissindactilia, sindactilia, camptodactilia 

e defeitos ungueais. O heredograma sugere um padrão de herança do defeito compatível 

com herança autossômica dominante e penetrância completa. Realizaram-se estudos 

preliminares de ligação com microssatélites próximos as regiões cromossômicas já 

conhecidas associadas a malformações de membros. Na região candidata 17p13.1-

17p13.3  não foi possível a exclusão completa de ligação, já que os lod scores chegaram 

a mostrar valores positivos e sugestivos. 

Também foram sequenciados alguns genes candidatos (SHH, ZRS, WNT7a, 

WNT10b, Grem1). Dado que mutações não foram identificadas, foi realizada a 

varredura genômica com o kit “Affymetrix GeneChip® Human Mapping 50K Array”. 

A análise dos SNPs dos cromossomos 19, 20 e 21 permitiu a exclusão completa de 

ligação com esses cromossomos. Já em relação aos demais cromossomos não se pode 



excluir completamente a ligação, já que vários deles apresentaram lod scores muito 

próximos do lod máximo possível calculado para a família. A dificuldade decorre do 

fato da família ser pequena e possuir somente duas gerações com indivíduos afetados. 

Supomos ser necessário utilizar mais microssatélites nas regiões que apresentaram lod 

scores próximos ao lod máximo potencial da família a fim de aprofundar o estudo. As 

regiões mais interessantes para aprofundar a investigação seriam as do cromossomo 17, 

pois houve sugestão de ligação também na análise de microssatélites. O gene YWHAE 

foi sequenciado por se mostrar um bom candidato, entretanto nenhuma mutação foi 

encontrada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Introdução 

1.1. Embriogênese e desenvolvimento dos membros 

Ao redor do 33º após a fecundação, os embriões de mamíferos iniciam o 

desenvolvimento de membros por meio do crescimento de pequenos núcleos 

indiferenciados de células mesenquimais recobertas pela ectoderme. Esses pequenos 

brotos de células aparecem em locais específicos ao longo do eixo cabeça-cauda, 

paralelamente ao plano mediano (Duijf e col.,2003). Durante esse desenvolvimento, 

ocorre o achatamento das células mesenquimais, induzindo o espessamento da 

ectoderme que as recobre, e formando a crista ectodérmica apical (AER). Durante essa 

etapa, a sinalização posicional adequada entre as células mesenquimais e a AER dentro 

da estrutura tridimensional do membro é crucial para a diferenciação celular. Diversos 

genes que participam dessas vias de sinalização já foram identificados, como por 

exemplo, FGF4, FGF8, SHH, WNT7a, BMP2, BMP4, entre outros (Niswander, 2003). 

Por volta do 38º dia os raios digitais já são visíveis sob a forma de espirais, com 

as pontas dos futuros dígitos projetando-se em direção à extremidade dos pequenos 

brotos. No 41º dia os raios digitais são estabilizados e ocorre a inervação do futuro 

membro pelos nervos radiais, mediano e ulnar. É também durante esse período que as 

regiões interdigitais são formadas como resultado da apoptose de células pré-definidas 

anteriormente. No final na 8º semana de gestação, interações entre produtos de diversos 

genes e demais moléculas de sinalização dão origem à completa diferenciação dos 

membros, que terão uma aparência e função bem definidas e um número especifico de 

dígitos (Niswander, 2003).  

Malformações congênitas de membros ocorrem como defeitos isolados de mãos 

e pés ou como parte de síndromes. Uma das causas mais comuns desses defeitos são 



perturbações nas principais vias de sinalização relacionadas ao desenvolvimento de 

membros (Niswander, 2003). 

1.2. Ectrodactilia 

A forma clássica de ectrodactilia, também conhecida como SHFM (split-

hand/split-foot malformation), é uma malformação congênita de membros caracterizada 

por fendas medianas profundas nas mãos e/ou pés com ausência de dígitos, devido a um 

defeito no desenvolvimento dos raios centrais (Crackower e col., 1996).  A prevalência 

do defeito foi estimada entre 1/10000 e 1/90000 nascimentos na população em geral 

(Tentamy & McKusick, 1978 e Nelson e Holmes, 1980 apud Nunes e col.,1995) 

A expressividade da SHFM é muito variável entre indivíduos afetados de 

famílias diferentes ou da mesma família e entre os membros homólogos de um mesmo 

individuo, podendo exteriorizar-se como sindactilia (fusão de dois ou mais dígitos), 

aplasia e/ou hipoplasia de falanges, metacarpos e metatarso em casos mais leves ou 

apresentar-se com uma aparência característica de garras de lagosta, monodactilia ou até 

mesmo ocorrer ausência completa do autópode (Evermam e col., 2006). 

 A SHFM é clinicamente muito heterogênea e pode se apresentar de forma 

isolada ou sindrômica. A forma isolada (não-sindrômica) pode ocorrer ou associada ou 

não a outras deficiências de ossos longos (Mollerat e col., 2003). Já a ectrodactilia 

sindrômica está associada a defeitos em outros sistemas incluindo malformações 

craniofaciais, genitais e urinárias e de estruturas ectodérmicas (Crackower e col., 1996). 

Dentre as várias síndromes com SHFM, a mais comum é conhecida como ECC 

(ectrodactilia, displasia ectodérmica e fissura lábio-palatal- OMIM #129900). 

A ectrodactilia não-sindrômica geralmente tem o padrão de herança autossômico 

dominante com penetrância incompleta da ordem de 90% (Zlotogora, 1994). São 

descritos também casos raros de herança ligada ao cromossomo X ou herança 



autossômica recessiva (Everman, 2006).  Existem também casos de SHFM que são 

causados por deleções ou duplicações em regiões cromossômicas. 

O mapeamento de genes responsáveis pela SHFM foi possível detalhando-se o 

estudo de defeitos cromossômicos em afetados por ectrodactilia e por meio de estudos 

de ligação com marcadores moleculares realizados em famílias com um grande número 

de indivíduos afetados. Foram identificados seis locos (ou regiões candidatas) a conter 

genes responsáveis por ectrodactilia, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1: Relação das regiões cromossômicas já associadas à ectrodactilia e 
respectivos genes candidatos (modificada de Duijf e col.,2003). 

 
Regiões cromossômicas 

candidatas 

Localização 

cromossômica 

Genes Candidatos 

SHFM1 (OMIM #183600) 7q21 DLX5, DLX6 e DSS1 

SHFM2 (OMIM #313350) Xq26 FGF13 e TONDU 

SHFM3 (OMIM #600095) 10q24 DACTYLIN, SUFU e BTRC 

SHFM4 (OMIM #605289) 3q27 TP63 

SHFM5 (OMIM #606708) 2q31 DLX1 e DLX2 

SHFM6 (OMIM #225300) 12q13 WNT10b 

       

1.2.1.SHFM1 

 Um grande número de casos isolados de SHFM ou formas sindrômicas de 

ectrodactilia está associado a aberrações cromossômicas abrangendo a região 7q21.3-

q22. Famílias com SHFM e deficiência auditiva sensorioneural sempre mostram ligação 

com esse loco. Extensivas análises comparativas de deleções nessa região permitiram 

selecionar uma região cromossômica critica de 1.5 Mb. Três genes em comum foram 

localizados nesses intervalos de deleção: DLX5, DLX6 e DSS1 (Duijf e col., 2003). Em 



teoria, qualquer um desses três genes é candidato a explicar a ectrodactilia nesses casos 

de alteração cromossômica. No entanto, até o momento, não há descrição na literatura 

de famílias com muitos indivíduos afetados por ectrodactilia não-sindrômica, cujos 

estudos de ligação tenham apontado o loco SHFM1 em 7q21.3-q22 como candidato a 

conter o gene responsável pelo defeito. 

 

1.2.2.SHFM2 

 Apenas uma única família paquistanesa com SHFM (ectrodactilia não-

sindrômica) foi descrita na literatura por Ahmad e col, (1987) com um padrão de 

herança do defeito compatível com herança ligada ao cromossomo X. Os pacientes 

dessa família paquistanesa exibiam malformação típica com aspecto de garras de 

lagostas, monodactilia e pés fendidos. A família era composta de 36 indivíduos afetados 

no qual 33 eram homens e 3 mulheres. A hipótese de herança ligada ao cromossomo X 

levou a um extensivo detalhamento dos sinais clínicos das mulheres heterozigotas que 

apresentavam uma expressão mais leve e branda do fenótipo (Duijf e col., 2003). 

Por meio de estudos de ligação foi possível mapear o loco SHFM2 na região 

cromossômica Xq26. Possíveis genes candidatos nessa região incluem FGF13 e 

TONDU, mas ainda não foram encontradas mutações que confirmem essa hipótese 

(Duijf e col., 2003). 

 

1.2.3.SHFM3 

O terceiro loco associado a SHFM não-sindrômica foi definido como uma região 

de cerca de 2cM, localizada em 10q24-q25, que contém vários genes que podem estar 

relacionados ao inicio do desenvolvimento embrionário dos membros, um dos quais é o 

gene da dactilina (DACTYLIN).   



Já foi identificada uma duplicação de aproximadamente 0,5 Mb que continha 

cópias dos genes LBX1 e ßTRC e uma cópia parcial do gene DACTYLIN em seis 

pacientes com ectrodactilia de seis diferentes famílias cujo fenótipo mostrou ligação ao 

SHFM3 (Mollerat e col., 2003). Duplicações genômicas semelhantes em tandem 

também já foram encontradas em duas famílias japonesas com SHFM não-sindrômica 

(Kano e col., 2005) e em oito de 44 casos de SHFM sindrômica e não sindrômica 

estudadas por Everman e col. (2006). Esses achados totalizam em 16 o número de 

rearranjos cromossômicos semelhantes que envolvem o gene DACTYLIN presente nessa 

região. Existe ainda um grande número de genes candidatos localizados na região 

cromossômica 10q24 como, por exemplo, FGF8, SUFU e BTRC, mas nenhuma 

mutação nesses genes que confirme essas hipóteses foi encontrada (Duijf e col., 2003).  

Expansões ou contrações de repetições de trinucleotídeos CGG no gene HOX11 

localizado nessa região também poderiam explicar a antecipação visualizada em 

famílias com SHFM3, mas isso nunca foi confirmado.  

 

1.2.4.SHFM4 

 A região cromossômica 3q27 foi o primeiro loco associado a SHFM que teve um 

gene e  uma mutação precisamente identificados como responsáveis pela ectrodactilia. 

Mutações associadas a SHFM4 foram encontradas no gene TP63. O gene TP63 codifica 

uma proteína homóloga a proteína supressora de tumor p53 e tem um papel 

importantíssimo no desenvolvimento embrionário. 

Mutações no gene TP63 foram primeiramente identificadas em pacientes com 

ECC (ectrodactilia, displasia ectodérmica e fissura lábio-palatal). Mais tarde, mutações 

nesse gene foram descritas em casos de ectrodactilia não-sindrômica e em um grande 

número de outras síndromes (como a síndrome membro-mamária). No total, foram 



encontradas e descritas sete mutações no gene TP63 em famílias afetadas por 

ectrodactilia não-sindrômica ou em pacientes isolados (Duijf e col., 2003).  

 

1.2.5.SHFM5 

 Pacientes com deleções na região cromossômica 2q24-q31 exibem uma série de 

anormalidades incluindo microcefalia, retardo mental, micrognatia e malformações de 

membros. Apenas um número pequeno de pacientes apresentaram deleções nessa região 

associada com a ectrodactilia típica.  Por meio de uma análise extensiva de deleções 

nessa região, foi possível determinar um intervalo critico relacionado a SHFM5, situado 

entre os genes que constituem o agrupamento HODX  localizado em 2q31.1,  entre o 

gene EVX2 e o microssatélite D2S294 (Duijf e col., 2003). Genes candidatos 

localizados na região critica do intervalo de SHFM5 incluem o DLX1 e DLX2, dois 

genes que possuem domínios homeobox e que são expressos na AER e na zona de 

progresso (agrupamento de células importantes no inicio do desenvolvimento 

embrionário dos membros). Nenhuma mutação nesses genes levando à ectrodactilia foi 

encontrada. 

 

1.2.6.SHFM6 

A região cromossômica 12q13.11-q13 foi o segundo loco associado a SHFM 

que teve um gene e uma mutação precisamente identificados como responsáveis pela 

ectrodactilia. A primeira mutação associada foi encontrada em uma família da Túrquia 

Oriental constituída por 13 afetados por SHFM autossômica recessiva.  Todos os 

indivíduos afetados nasceram de casamentos consanguíneos. Doze dos afetados 

apresentaram uma redução central nos ossos dos pés acompanhada ou não do 

comprometimento das mãos e um único afetado apresentou um quadro atípico à SHFM, 



tendo apenas a mão com sindactilia unilateral, sem envolvimento dos pés. Em geral, as 

mulheres foram menos gravemente afetadas que os homens, sendo que as mãos foram 

muito menos afetadas do que os pés. A característica apresentou expressividade muito 

variável entre os indivíduos afetados (Ugur e Tolun .,2008). 

 Por meio de estudos de ligação com microssatélites foi identificada uma região 

candidata em 12q13.11-q13 com lod de múltiplos pontos atingindo 5,47. Nessa região 

foi sequenciado o gene WNT10B, importante gene relacionado à sinalização durante a 

formação de membros na embriogênese. Encontrou-se uma mutação de sentido errado 

em homozigose em todos os indivíduos afetados. Este é o primeiro estudo sobre o papel 

do gene WNT10B no desenvolvimento dos membros, sendo a primeira mutação 

encontrada. O gene WNT10b age como uma chave de sinalização, promovendo a 

osteoblastogênese e inibindo a formação de células adiposas (Ugur e Tolun .,2008). 

Estudos recentes descreveram pacientes, casos esporádicos com SHFM, que 

possuíam uma mesma duplicação de 4bp no gene WNT10b. Essa mutação levava a um 

códon prematuro de parada e foi identificada como a possível responsável pelo fenótipo 

(Blattner e col., 2010). 

 

1.3. Hemimelia Tibial 

A hemimelia tibial é uma anomalia rara e geneticamente heterogênea. É 

caracterizada por deficiência da tíbia ou ausência da tíbia, com a fíbula permanecendo 

relativamente intacta. Ela pode ser classificada em quatro tipos de acordo com critérios 

radiológicos (Matsuyama e col., 2003).  

O defeito da tíbia é muito variável podendo ocorrer desde ausência completa até 

ausência distal ou proximal. Ela pode se apresentar como uma anomalia isolada ou estar 

associada com outras malformações esqueléticas ou extraesqueléticas. 



Na maioria dos casos, a hemimelia tibial costuma ocorrer em casos isolados. 

Entretanto, famílias com vários indivíduos afetados já foram descritas na literatura. Em 

grande parte dos casos familiais a doença se apresenta com um padrão de herança 

autossômico dominante, demonstrando grande variabilidade clínica e penetrância 

reduzida.  

Já foram sugeridos três genes como possíveis responsáveis pela doença, uma vez 

que suas funções estão relacionadas ao desenvolvimento de membros durante a 

embriogênese: HOXD-11 (região cromossômica 2q31.1), HOXD-12 (região 

cromossômica 2q31-q32) e o SHH (região cromossômica 7q35-7qter), mas até o 

momento nenhuma mutação foi encontrada para sustentar tal hipótese (Matsuyama e 

col., 2003).  

1.4. Hemimelia Tibial associada à Ectrodactilia 

Segundo Richieri-Costa e col. (1987a) a maioria das formas sindrômicas 

existentes de hemimelia tibial são de herança autossômica dominante: a síndrome de 

Werner, a síndrome de hemimelia tibial associada a diplopodia, a síndrome de 

hemimelia tibial-micromelia-trigonobraquicefalia e a síndrome da hemimelia tibial 

associada a mãos e pés fendidos (ectrodactilia), um dos objetos do nosso estudo. 

A síndrome da hemimelia tibial associada à ectrodactilia é uma anomalia rara. 

Normalmente apresenta um padrão de herança autossômica dominante. Sua incidência 

foi estimada em 1 cada 1.000.000 nascidos vivos (Fernandez-Palazzi e col., 1998). Ela é 

caracterizada por múltiplas malformações congênitas que incluem ectrodactilia 

(deformidade de garras de lagosta ou mãos/pés fendidos) e uma grande variedade de 

fenótipos que incluem ausência de tíbia ou deficiência de ossos longos.  

Gurrieri e col. (1996) não detectaram ligação entre a síndrome da hemimelia 

tibial associada à ectrodactilia com os marcadores moleculares de locos já conhecidos 



de ectrodactilia não-sindromica. Além disso, Matsuyama e col. (2003) realizaram 

pesquisas de mutações nos genes HOXD11 e HOXD12 em dois irmãos afetados, mas 

também não encontraram resultados que explicassem a síndrome. Mais recentemente, 

Naveed e col. (2007) realizaram uma varredura genômica com SNP´s em uma família 

dos Emirados Árabes Unidos com elevado grau de endocruzamento e vários indivíduos 

afetados pela síndrome de hemimelia tibial e ectrodactilia. A análise de ligação permitiu 

que os autores mapeassem dois locos candidatos a conter genes responsáveis pela 

síndrome nessa família, nas regiões cromossômicas 1q42.2-q43 (SHFLD1- OMIM 

#119100) e 6q14.1 (SHFLD2 – OMIM #610685). No entanto, nenhum gene nessas 

regiões foi pesquisado à procura de mutações. Até pouco tempo atrás, apenas essas duas 

regiões cromossômicas candidatas eram relacionadas à síndrome da hemimelia tibial 

associada a ectrodactilia. Na publicação recente do nosso grupo foi mapeado um novo 

loco de hemimelia tibial associada à ectrodactilia na região 17q13.1-17p13.3 (Lezirovitz 

e col., 2008). A publicação desse estudo levou a criação de mais uma “entrada” no 

OMIM (SHFLD3 – OMIM #612576). Essa família foi objeto de estudos moleculares 

que foram conduzidos nesse projeto de mestrado. 

 

1.5. Aplasia Fibular 

A aplasia e/ou hipoplasia fibular é um defeito que ocorre ao longo do 

desenvolvimento e extensão da fíbula e costuma ser a malformação congênita mais 

comum relacionada a ossos longos (Courtens e col.,2005). O termo aplasia/hipoplasia 

fibular abrange uma enorme variabilidade de fenótipos, podendo ser muito diferente 

tanto entre indivíduos afetados quanto entre os membros de um mesmo indivíduo 

(Lewin e Opitz.,1986).  



Casos de agenesia da fíbula podem ocorrer em famílias ou como casos isolados, 

podem ocorrer como malformação isolada ou como parte de algumas síndromes. Na 

maioria dos casos descritos na literatura ela é encontrada na forma unilateral, nos casos 

isolados, ou associada com demais sinais clínicos como braquidactilia (OMIM 

#276820), defeitos na ulna e fêmur, malformações em membros superiores 

(ectrodactilia e polidactilia) e outros. (Lewin e Opitz.,1986; Courtens e col.,2005).   

Alguns estudos mostraram que a gravidade da hipoplasia fibular freqüentemente 

está associada com o número de raios metatársicos ausentes. Segundo Stanitski e 

Stanitski, (2003) 13% dos casos de ausência total da fíbula estão associados a pacientes 

com cinco raios, 40% associados a pacientes com quatro raios e 47% associados a 

pacientes com três raios, sugerindo uma relação inversa entre o número de raios 

ausentes no pé e a gravidade do encurtamento do membro. Alguns genes foram 

indicados como possíveis responsáveis pela agenesia de fíbula, tais como o GDF5 

(Douzgou e col., 2008) localizado na região 20q11 (fator 5 de 

diferenciação/crescimento) e o TBX3 (Borozdin e col., 2006), localizado na região 

12q24, nos quais foram encontradas mutações em indivíduos afetados pela síndromes 

de hipoplasia fibular e braquidactilia complexa (OMIM #228900) e em indivíduos com 

a síndrome Ulnar-mamária respectivamente (OMIM #181450).  

Lewin e Opitz (1986) também descreveram alguns estudos realizados em 

animais que puderam comprovar que o desenvolvimento da fíbula é comprometido e 

interrompido por causa de exposição extensiva à radiação, com o uso de ácido retinóico 

ou de outras substâncias teratogênicas durante a gestação.   

Em publicação do nosso grupo foi descrita uma família com uma síndrome 

aparentemente nova caracterizada por: aplasia/hipoplasia fibular, ectrodactilia, 

anoníquia/hipoplasia ungueal, entre outros defeitos (Família 2). Essa família é 



constituída de seis indivíduos afetados com fenótipos de gravidade variável e também 

foi alvo dos estudos moleculares desenvolvidos no mestrado (Santos e col., 2008). 

 

1.6.Outros defeitos de membros. 

Alguns outros defeitos de membros como a polidactilia (existência de digítos 

supranumerários), a braquidactlia (digítos desproporcionalmente curtos), a sindactilia 

(união entre dois ou mais digítos) e a camptodactilia (impossibilidade de extensão total 

de um ou mais digítos) são exemplos de malformações em que já se conhecem alguns 

genes responsáveis pelas alterações fenotípicas (Tentamy & McKusick, 1978; Nelson e 

Holmes, 1980; Crackower e col., 1996; Gilbert.,2003). Esses genes normalmente estão 

relacionados com as vias de sinalização e regulação durante a embriogênese, mais 

precisamente durante o momento da formação da crista ectodérmica apical (AER) e do 

posicionamento das células mesodérmicas (Gilbert.,2003). Alguns desses genes 

aparecem relacionados na tabela 2. 

 
Tabela 2. Relação de alguns genes importantes na formação dos membros 

durante a embriogênese e suas respectivas localizações. 
 

Genes relacionados a 

defeitos de membros 

Localização cromossômica 

ZRS 7q36 

SHH 7q36 

WNT7a 3p25 

GREM1 15q13 

 

 

 



1.6.1. Sonic hedgehog homolog (SHH) e ZRS. 

  A manutenção do padrão antero-posterior dos dígitos durante a embriogênese é 

importante para a formação correta dos dígitos das mãos e pés. Em 1986, Gasseling e 

Saunders sugeriram que o eixo antero-posterior é formado por um pequeno broto de 

células mesodérmicas que ficam próximas da junção posterior do jovem membro 

formado (Figura1). Esse centro foi identificado pelos dois pesquisadores como um 

centro de sinalização responsável pela produção gradual de uma molécula sinalizadora. 

Essa região recebeu o nome de zona de polarização (ZPA) e é ela a responsável pelo 

padrão de dígitos dos membros de todos os tetrápodes (Hill e col., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zona de polarização é um aglomerado de células biologicamente distintas  

que podem ser manipuladas e transplantadas para locais diferentes do local de origem. 

Quando transplanta-se a ZPA à borda anterior oposta do membro normal temos a 

formação de um dígito extra em camundongos (Galli e col., 2010). Um dado 

interessante observado com esses experimentos foi que o padrão e o número dos dígitos 

Figura 1. Zona de polarização (ZPA) localizada próximo a junção posterior do membro jovem formado e 

perpendicular a crista ectodérmica apical (AER) (modificada de Zeller e Zuniga., 2007). 



são sempre diretamente dependentes do número de células transplantadas (Albuisson e 

col., 2010).  Em 1993, Riddle e colaboradores observaram por meio de hibridação in 

situ que o gene sonic hedgehog homolog (SHH), homólogo ao gene hedgehog da 

drosófila, estava expresso especificamente na ZPA. Atualmente já se sabe que é ele o 

responsável pela sinalização e formação dos dígitos (Lettice e col.,2003). Mutações 

nesse gene já foram identificadas e relacionadas com o desenvolvimento de dedos 

supranumerários. Mutações na sequência regulatória ZRS, “enhancer” ou acentuador do 

gene SHH, também já foram relacionadas com malformações de membros. Sato e col., 

2007, Sun e col., 2008 e Wu e col., 2009 identificaram duplicações em ZRS em 

pacientes com sindactilia do tipo IV e em pacientes com hipoplasia tibial. Wieczorek e 

col.,2009 identificaram mutações específicas em ZRS causando síndrome de Werner e 

duplicações especificas causando polidactilia associada a sindactilia e polidactilia 

preaxial. A síndrome de Werner é uma doença autossômica dominante caracterizada por 

hemimelia tibial associada a polidactilia preaxial das mãos e/ou pés ou mãos com cinco 

dedos, com ausência do polegar. Nesse estudo foram encontradas mutações pontuais 

(404G>A e 404G>C) em um nucleotídeo especifico de ZRS e estas foram identificadas 

como as possíveis causas do fenótipo. 

Recentemente, mutações pontuais na sequencia regulatória ZRS foram 

identificadas em pacientes portadores da polidactilia preaxial do tipo II (Gurnett e col., 

2006; Lettice e col., 2008; Li e col., 2009; Albuisson e col., 2010) e em pacientes 

portadores de polegar trifalângico (Furniss e col., 2008; Farooq e col., 2010). A 

sequência regulatória ZRS está localizada no cromossomo 7 (7q36.3), no intron 5 do 

gene LMBR1 e exerce um efeito regulatório temporal e espacial sobre o gene SHH que 

se encontra a 1 MB a 3’ (downstream) do ZRS (Semerci e col., 2009; Wieczorek e col., 

2009).  



Atualmente, o SHH e o ZRS são consideradas as principais sequências que 

quando mutadas são responsáveis por defeitos de membros. Furniss e col. (2010) 

realizaram um estudo de triagem com 202 pacientes que tinham malformações 

congênitas de membros, por meio de dHPLC e sequenciamento e observaram que 

dentre os 23 pacientes em que foi descoberta alguma causa genética para o defeito, 5 

possuíam mutações em SHH ou em ZRS. 

  

1.6.2. WNT7a. 

Enquanto o eixo antero-posterior dos membros está sob o controle direto do 

SHH a partir do mesênquima posterior e da ZPA, o desenvolvimento do eixo dorso-

ventral é controlado por proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) a partir do ectoderma 

ventral, e pelo gene wnt7a, a partir do ectoderma dorsal (Woods e col., 2006). Em 1995, 

Parr e McMahon deletaram o wnt7a em embriões de camundongos e observaram a 

formação de um aglomerado de células indefinidas formando almofadas em ambas as 

regiões das patas dos animais, mostrando como o gene Wnt7a é necessário para a 

padronização dorsal dos membros. Foi observado também que se o ectoderma dorsal 

fosse retirado ou se a expressão do wnt7a fosse inibida, haveria uma redução drástica na 

expressão do gene shh, indicando que a manutenção da expressão de SHH depende da 

sinalização que vem da região dorsal (Furniss e col., 2009).  

A síndrome congênita da palma das mãos é uma síndrome rara que envolve uma 

variedade de fenótipos como: palmas das mãos constituídas por uma pele grossa e 

anormal, sem cabelos ou unhas, deficiência ulnar bilateral de raios, hipoplasia dos 

membros superiores e graves distúrbios nos membros posteriores (Al-Qattan e col., 

2009).  Al-Qattan e col. (2009) relatam o caso de um paciente com a síndrome 

congênita da palma das mãos em que foi identificada uma mutação (substituição de uma 



guanina por uma adenina) no exon 4 do gene WNT7a, mostrando como esse gene pode 

estar relacionado a malformações dos membros.  

Outra síndrome também relacionada a mutações em WNT7A é a síndrome de Al-

Awadi/Raas-Rothschild, uma doença autossômica recessiva 

caracterizada por malformações graves dos membros superiores e inferiores e hipoplasia 

da bacia. Woods e col, (2009) descreveram dois casos em que a mutação (substituição 

de uma timina por uma citosina na posição 1179) em WNT7a foi identificada resultando 

em troca de uma arginina por uma cisteína, levando à perda total da função de WNT7a.  

Estudos com camundongos knockout em relação ao gene Wnt7a também já 

foram realizados e mostraram um fenótipo em que os camundongos mutantes 

apresentam diminuição e encurtamento dos dígitos das mãos e perda de falange do 

autópode, reforçando a sua importância no desenvolvimento de membros em 

camundongos (Adamska e col., 2005). 

Além disso, o WNT7a também é importante, pois induz a ativação de um gene 

expresso no mesênquima dorsal, o LMX1 (Gilbert.,2003). 

 

1.6.3.GREM1.  

  O gene Sonic Hedgehog (SHH), como visto anteriormente, é amplamente 

expresso na região de polarização e seu produto instrui as células em  

relação ao seu posicionamento antero-posterior e especifica a identidade tetrápode dos 

dígitos. A expressão de SHH é regulada por feedback e pelas demais interações entre as 

células epiteliais mesenquimais que se localizam entre a AER (expressando  

FGFs) e as células epiteliais mesenquimais localizadas na região posterior e distal,  

que expressam o GREMLIN1, conhecido como GREM1 (Gilbert., 2003). O gene 



GREM1 é ativado paralelamente à expressão de SHH e BMP, permitindo a sinalização 

por meio de feedback (Zeller e Zuniga., 2007). 

Alguns estudos recentes mostram que a perda de função por mutações em SHH e 

GREM1 podem perturbar o estabelecimento do eixo antero-posterior, ocasionando 

perturbações no desenvolvimento de membros (Zeller e Zuniga., 2007). Nesse trabalho, 

há a criação de um camundongo knockout para o gene Grem1 que apresenta algumas 

malformações dos membros como perda de dígitos, sindactilia e até fusão da ulna com o 

rádio. Por outro lado, a sinalização ectópica de SHH é uma importante causa de 

formação extra de dígitos na região anterior (polidactilia preaxial). Portanto, conclui-se 

que a regulação dinâmica da expressão dos genes SHH e GREM1 é um fator importante 

na formação normal dos membros em  

desenvolvimento (Zeller e Zuniga.,2007).  

Zhou e col., 2009 também estudaram camundongos knockout para o gene 

GREM1, sequência regulatória de FORMIN1 e para o gene FORMIN1 e pode observar 

fenótipos onde os camundongos apresentavam uma redução do número de dígitos para 

quatro, um metatarso posterior deformado, fusão de tecidos moles das falanges e 

ausência da fíbula. Em 2009, Bénazet confirmaram o mesmo fenótipo observado por 

Zeller e Zuniga., 2007 em camundongos knockout em relação ao gene GREM1. 

Deformidades nos membros do camundongo como redução de dígitos, sindactilia, 

sinostose rádio-ulnar, defeitos renais variáveis e fíbula ausente são causadas pela perda 

de função de GREM1 (Ivanov e col., 2010). Além disso, uma super expressão de 

GREM1 no desenvolvimento de membros em galinhas reprime a morte celular 

programada do mesênquima interdigital, resultando em membranas interdigitais (Ivanov 

e col., 2010). Recentemente identificaram-se rearranjos cromossômicos abrangendo o 

GREM1 em humanos, levando a defeitos de membros. Ivanov e col., (2010) localizaram 



uma duplicação de 1,7Mb incluindo o gene GREM1 em pacientes com oligosindactilia 

nas mãos. 

 
 
1.7. Estratégias de mapeamento de doenças genéticas. 
  

 O mapeamento de genes responsáveis por doenças humanas tem sido realizado 

por meio de duas estratégias principais. A primeira delas é por meio do estabelecimento 

de correlações entre alterações cromossômicas e fenótipos anormais (doenças). A 

segunda delas compreende os estudos de ligação em grandes famílias com vários 

indivíduos afetados por uma doença, seguidos de sequenciamento de genes mapeados 

nas regiões candidatas. 

 As alterações cromossômicas associadas a fenótipos anormais sugere que os 

pontos de quebra nos cromossomos, a duplicação ou a deleção de certos segmentos do 

cromossomo possam estar relacionados ao fenótipo, interferindo na expressão de um ou 

mais genes. Essas alterações podem interferir na expressão de alguns genes por 

interromper suas regiões codificadoras, por mudar as posições dos genes, por separá-los 

de seus promotores ou de outros elementos regulatórios ou por colocá-los em regiões 

onde sua expressão seria inibida ou diminuída. Normalmente as anomalias 

cromossômicas estão relacionadas a várias alterações fenotípicas, caracterizando uma 

síndrome, já que costumam influenciar a expressão de vários genes simultaneamente. 

Como foi mostrado anteriormente, as alterações cromossômicas foram uma das 

estratégias que permitiram a identificação de genes associados à ectrodactlia 

sindrômica, ectrodactilia não-sindrômica e outros genes de defeitos de membros. 

 Os estudos de ligação baseiam-se no conceito de ligação genética, que consiste 

na tendência de alelos de dois locos distintos, mas localizados muito próximos numa 

mesma região cromossômica, serem transmitidos em conjunto como uma só unidade na 



meiose. Dessa forma, os estudos de ligação realizados em grandes famílias com 

indivíduos afetados visam analisar a co-segregação de dois locos nas genealogias. Esses 

locos podem ser tanto os genes responsáveis por determinadas características 

fenotípicas quanto marcadores genéticos. 

 Marcadores genéticos são considerados quaisquer sequências proteícas ou de 

DNA polimórficas, em uma localização cromossômica conhecida. Em geral, são 

utilizados para se estudar a transmissão de um segmento cromossômico de uma geração 

para a outra em uma genealogia e compará-la com o padrão de transmissão de uma 

doença. Desse modo, pode-se definir uma região cromossômica candidata a conter o 

gene responsável pela doença (Evans e Cardon., 2004). Um marcador genético para ser 

informativo precisa se apresentar em alta frequência de heterozigose na população, ou 

seja, deve haver uma grande probabilidade de que uma pessoa selecionada 

aleatoriamente na população seja heterozigótica em relação a ele. Os microssatélites são 

um dos tipos de marcadores mais utilizados nos estudos de ligação devido ao fato de 

apresentarem muitos alelos diferentes e, em geral, apresentarem-se na população em 

alta taxa de heterozigose (Evans e Cardon., 2004). Os microssatélites são sequências de 

DNA repetitivas constituídas por unidades de repetição em tandem e essa unidade de 

repetição não apresenta, em geral, mais que 10pb (Kruglyak e Lander 1995). O número 

de unidades de repetição em cada loco de microssatélite varia de indivíduo para 

indivíduo, caracterizando polimorfismos na população.  

Outro tipo de marcador muito utilizado atualmente em estudos de mapeamento 

são os polimorfismos de nucleotídeo único. Os polimorfismos de base única (SNPs – 

Single Nucleotide Polymorphisms) são a forma mais frequente de variação na sequência 

de DNA encontrada no genoma humano e podem ser definidos como regiões pontuais 

do DNA, onde o nucleotídeo seja variável na população. Como os SNPs possuem, mais 



frequentemente, apenas dois alelos, sua genotipagem pode ser facilmente automatizada 

(Kruglyak., 1997). Atualmente existem métodos fáceis e rápidos para se genotipar cerca 

de até 1.800.0000 SNPs de uma única vez por meio de arrays de oligonucleotideos de 

alta densidade. Kruglyak (1997) realizou uma análise comparando o uso de 

microssatélites e SNPs em estudos de ligação e concluiu que os SNPs, mesmo sendo 

menos polimórficos, são muito mais informativos devido a grande quantidade existente 

no genoma (mais de 3 milhões segundo http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/). Apesar dos 

SNPs possuírem uma capacidade de extração de informações inferior a dos 

microssatélites considerando-se cada SNP individualmente, por estarem presentes no 

genoma em enorme quantidade (mais de 1 a cada 1000 pares de bases) oferecem uma 

ferramenta mais eficiente para varreduras de genômicas iniciais (Kruglyak e col.,1997). 

Os estudos de ligação, seja por meio do uso de microssatélites, ou de marcadores 

bialélicos, são considerados uma estratégia muito eficiente quando são disponíveis 

grandes famílias com vários indivíduos afetados pela mesma doença. Esses fatos, 

aliados à disponibilidade de três famílias com vários indivíduos afetados por diferentes 

tipos de defeitos de membros, motivaram o estudo molecular e o mapeamento dos genes 

responsáveis por tais condições.  



 

2.Conclusão 

 

Estudamos três famílias com indivíduos afetados por diferentes malformações de 

membros com o objetivo de mapear novos locos e identificar novas mutações 

relacionadas a defeitos de membros em famílias brasileiras. Apresentamos as principais 

conclusões em cada família. 

 

 
2.1.Família 1 
 
  A família 1 apresenta nove indivíduos afetados pela síndrome da hemimelia 

tibial associada à ectrodactilia de herança autossômica dominante (e penetrância 

reduzida) e seis portadores certos do gene mutado. 

A estratégia inicial foi o sequenciamento dos exons de genes localizados na 

região cromossômica candidata 17p13.1-p13.3. Foram sequenciados todos os exons de 

seis genes contidos na região (RPA1, YWHAE, CRK, SERPINF1, RTN4RL1 e TUSC5) e 

nenhuma mutação patogênica foi encontrada. Participamos de uma pesquisa em 

colaboração com o grupo do Dr. Mundlos (Berlin-Alemanha) que possuía mais três 

famílias com o mesmo fenótipo e com ligação com a mesma região do cromossomo 17. 

Esse grupo detectou duplicações nessa região cromossômica. A fim de procurar 

mutações semelhantes às encontradas pelo grupo alemão, executou-se o PCR 

quantitativo com alguns primers da região 17p13.3. Desse modo, foi possível identificar 

uma duplicação de 114Kb em todos os indivíduos afetados e portadores certos da 

doença em questão. A duplicação encontra-se em tandem, inserida diretamente e na 

mesma orientação da sequência original. Essa duplicação interrompe o intron 4-5 do 

gene YWHAE que, portanto, está parcialmente duplicado. O gene YWHAE é responsável 



pela codificação de uma proteína que interage e regula negativamente a expressão do 

gene SHH, previamente associado a malformações de membros e pode estar relacionado 

ao fenótipo da doença em questão. A duplicação também inclui outros dois genes: 

BHLHA9 e TUSC5. O gene BHLHA9 e o gene TUSC5 estão presentes em três cópias. O 

gene TUSC5 já for associado a microdeleções e microduplicações envolvendo outros 

genes do cromossomo 17, como o YWHAE e o CRK, mas nunca foi associado a 

fenótipos de malformações de membros. Já o BHLHA9 é o melhor gene candidato como 

possível responsável pelos defeitos de membros, já que é expresso durante a formação 

dos membros na crista ectodérmica apical (AER). 

 

2.2.Família 2 

A família 2 é constituída de seis indivíduos afetados por uma síndrome 

aparentemente nova caracterizada por: aplasia/hipoplasia fibular, ectrodactilia, 

anoníquia/hipoplasia ungueal, entre outros defeitos.  

Nessa família realizaram-se estudos preliminares de ligação com microssatélites 

que permitiriam excluir a ligação com algumas regiões cromossômicas já conhecidas 

associadas a malformações de membros. O estudo de mapeamento teve inicio com 

marcadores próximos a locos já mapeados de ectrodactilia, hemimelia tibial, agenesia 

de fíbula e outros defeitos de membros e, como essas regiões foram excluídas, a 

varredura genômica foi executada. 

O cálculo de lod score de múltiplos pontos mostrou alguns resultados sugestivos 

de ligação com as regiões cromossômicas 5p15.33, 6p25.3, 10p15.3 e 11p15.5 e 

13q12.11. Utilizando microssatélites mapeados nessas regiões realizaram-se estudos de 

ligação com microssatélites que permitiriam excluir ou confirmar a ligação. Por fim, 



apenas as regiões 5p15.33 e 11p15.5 mostraram lods scores positivos e com valores 

próximos ao lod score máximo calculado para essa família, indicando possível ligação.  

Por fim, sequenciaram-se também alguns genes que já foram descritos e estão 

relacionados a malformações de membros a fim de identificar possíveis mutações (SHH, 

ZRS, WNT7a, WNT10b e GREM1). Todos os exons foram sequenciados e não foi 

encontrada nenhuma mutação. Refinamentos dos estudos de ligação nos cromossomos 5 

e 11 seriam indicados para prosseguir com o estudo da família. 

 
 
2.3.Família 3 
 

A família é composta por três indivíduos afetados por um quadro variável de 

defeitos de membros entre eles polissindactilia, sindactilia, camptodactilia e defeitos 

ungueais. 

Nessa família também realizaram-se estudos preliminares de ligação com 

microssatélites que permitiriam excluir a ligação com algumas regiões cromossômicas 

já conhecidas associadas a malformações de membros. O estudo de mapeamento teve 

inicio com marcadores próximos a locos já mapeados de ectrodactilia, hemimelia tibial, 

agenesia de fíbula e outros defeitos de membros e como essas regiões foram excluídas, 

a varredura genômica foi executada. 

O cálculo de lod score de múltiplos pontos atingiu valores positivos nos estudos 

de ligação com os cromossomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

Nesses casos, não se pode excluir completamente a ligação, já que os lod scores 

positivos se mostraram muito próximos ao lod máximo calculado para a família. Como 

a família é pequena, há somente duas gerações com indivíduos afetados, é esperado que 

mãe e filhos compartilharem várias regiões cromossômicas e que se encontre lod scores 

alto em vários cromossomos. Com base nessa conclusão, seria necessário utilizar 



microssatélites nas regiões que apresentaram lod scores próximos ao lod máximo a fim 

de eliminar ou confirmar essas possíveis ligações em vários dos cromossomos 

estudados.  

Foi realizado nessa família também o sequenciamento dos oito exons do gene 

YWHAE, encontrado alterado na família 1 e considerado como uma possível causa do 

fenótipo. Entretanto, nenhuma mutação foi encontrada. Por fim, também sequenciaram-

se os genes que já foram descritos e estão relacionados a malformações de membros a 

fim de identificar possíveis mutações (SHH, ZRS, WNT7a, WNT10b e GREM 1). Todos 

os exons foram sequenciados e não foi encontrada nenhuma mutação. 
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