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Fig. 14 - Parte da quadrícula São João Batista do Estado do Maranhão. Está indicado o
povoado do Cajual. Fonte ME/DSG – Convênio Sudene.
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3.2.1.1 Extração de DNA a partir de sangue periférico

O DNA foi extraído de sangue total (5 a 10 ml de sangue coletado
a vácuo em tubos contendo EDTA como anticoagulante), segundo MILLER
et al. (1988) e/ou KUNKEL et al. (1977):

3.2.1.1.1 Extração inorgânica com sal (MILLER et al., 1988):

a) Lise das hemácias:
- Transferir o sangue para tubos de centrífuga de 50 ml (tubos

Falcon);
- Adicionar a solução de lise das hemácias (1X bloodlysis)*;
- Colocar os tubos Falcon no gelo por pelo menos 30 minutos;
- Centrifugar durante 15 minutos a 1800 rpm;
- Descartar o sobrenadante e adicionar sobre o pellet 10 ml

da solução de bloodlysis*;
- Centrifugar durante 15 minutos a 1800 rpm.

b) Lise dos núcleos dos linfócitos:
- Descartar o sobrenadante e ressuspender o pellet com 3

ml de solução de lise dos núcleos dos linfócitos (1X
nucleolysis)**.

c) Retirada das proteínas:
- Adicionar 50 µl de Pronase E (40 mg/ml) ou 70 µl de

Proteinase K (10 mg/ml) e 300 µl de SDS 10%;
- Incubar em banho-maria ou estufa a 37°C over-night;
- Adicionar 1 ml de NaCl 6M. Agitar bem para misturar até

ficar leitoso;
- Centrifugar durante 20 minutos a 2500 rpm;
- Transferir o sobrenadante para tubos Falcon limpos;
- Centrifugar durante 15 minutos a 2500 rpm.

d) Precipitação do DNA:
- Transferir o sobrenadante;
- Adicionar etanol;
- Enrolar o DNA em um capilar (pescar o DNA).

e) Diluição do DNA em TE (10 mM Tris-HCl pH 7,4; 1 mM EDTA
pH 8,0);

f) Armazenamento do DNA a 10°C.

*Bloodlysis para extração com sal (1000ml da solução 10X):
82,91g NH4Cl; 10.01g KH(CO)3; 50ml EDTA 0,2M pH 7,4
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**Nucleolysis para extração com sal (1000ml da solução 10X):
10ml Tris-HCl 1M pH 8,0; 23,38g NaCl; 10ml EDTA 0,2M pH8,2

3.2.1.1.2 Extração orgânica com Fenol/Clorofórmio (KUNKEL et al., 1977):

a) Lise das hemácias:
- Transferir o sangue para tubos de centrífuga de 50 ml (tubos

Falcon);
- Adicionar a solução de lise das hemácias (bloodlysis ou lise

I)***;
- Colocar os tubos Falcon no gelo por pelo menos 30 minutos
- Centrifugar por 25 minutos a 3000 rpm.

b) Lise dos núcleos dos linfócitos:
- Descartar o sobrenadante e ressuspender o pellet com 1,5

ml de solução de lise dos núcleos dos linfócitos (nucleolysis
ou lise II)****;

- Misturar com pipeta Pasteur e transferir para tubos limpos;
- Lavar os tubos falcon com mais 1,5 ml da solução de lise

II;
- Completar a transferência com auxílio de pipeta Pasteur.

c) Retirada das proteínas:
- Adicionar 250 µl de SDS e 50 µl de Pronase E (40 mg/ml)

ou 70 µl de Proteinase K (10 mg/ml);
- Incubar em banho-maria ou estufa a 37°C over-night;
- Adicionar fenol, misturando suavemente;
- Centrifugar durante 25 minutos a 3000 rpm;
- Transferir o sobrenadante;
- Adicionar fenol/clorofórmio;
- Centrifugar durante 25 minutos a 3000 rpm;
- Transferir o sobrenadante;
- Adicionar clorofórmio;
- Centrifugar durante 25 minutos a 3000 rpm.

d) Precipitação do DNA:
- Transferir o sobrenadante;
- Adicionar etanol e 250 µl de NaAc;
- Enrolar o DNA em um capilar (pescar o DNA).

e) Diluição do DNA em TE (10 mM Tris-HCl pH 7,4; 1 mM EDTA
pH 8,0);

f) Armazenamento do DNA a 10°C.
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***Bloodlysis para extração orgânica:
Sucrose 0,32M; Tris-HCl 10mM pH 7,5; MgCl2 5mM; Triton 1%
****Nucleolysis para extração orgânica:
NaCl 0,075M; EDTA 0,024M pH8,0

3.2.1.1.3 Extração de DNA a partir de gotas de sangue em papel de filtro,
segundo JINKS et al. (1989) e FÉREC et al. (1995), com
modificações:

a) Cortar o papel de filtro contendo a gota de sangue seco em
forma de círculo com cerca de 6 mm de diâmetro;

b) Colocar o pedaço de papel de filtro em um tubo de
microcentrífuga (tubo Eppendorf) contendo NaCl 0,9%;

c) Centrifugar por 8 minutos a 14000 rpm;
d) Descartar o sobrenadante;
e) Acrescentar ao Eppendorf NaCl 0,9%;
f) Centrifugar por 8 minutos a 14000 rpm;
g) Colocar 20 µl de água ultra-pura e macerar o pellet contento

o papel de filtro;
h) Centrifugar por 15 a 20 minutos a 14000 rpm;
i) Remover o sobrenadante e usá-lo para fazer a PCR. Antes de

proceder a PCR, as amostras são colocadas em um
termociclador e submetidas ao seguinte programa para lisar
as células, em um total de 6 ciclos:
- 96°C por 4 minutos;
- 53°C por 4 minutos.

3.2.1.2 Extração de DNA a partir de células da mucosa oral, segundo
RICHARDS et al. (1993):

a) Com o auxílio de hastes flexíveis de algodão (cotonete), fazer
um esfregaço na parte interna da bochecha por cerca de 30
segundos;

b) Colocar o cotonete em um Eppendorf contendo 600 µl de 50
mM NaOH;

c) Passar 30 segundos em um agitador de tubos (Vórtex);
d) Aquecer a 95°C por 5 minutos;
e) Retirar o cotonete e adicionar 60 µl de 1 M Tris, pH 8,0;
f) Centrifugar por 5 minutos e transferir o sobrenadante para

um tubo de estoque;
g) Estocar a -20°C.
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3.2.2 Detecção de mutações no gene CFTR

3.2.2.1 PCR (Polymerase Chain Reaction)

A metodologia de identificação das mutações baseou-se na
amplificação do DNA, utilizando-se a PCR (SAIKI et al., 1985). A PCR
realiza a síntese enzimática in vitro de milhões de cópias de uma seqüência
de DNA alvo. A metodologia é baseada na denaturação (separação da
dupla hélice) do DNA, seguida de anelamento (hibridação ou pareamento)
e extensão (duplicação) de um par de iniciadores (primers) que flanqueiam
um segmento específico de DNA. A denaturação é realizada em um
termociclador pelo aquecimento do DNA a aproximadamente 95°C. Em
seguida, cada iniciador se liga a uma das fitas moldes em temperaturas
específicas que variam de 50°C a 65°C. A etapa de extensão dos iniciadores
ocorre geralmente a 72°C pela ação de uma DNA polimerase específica, a
polimerase Thermus aquaticus (Taq). Essas 3 etapas (denaturação,
pareamento e extensão) constituem um ciclo da PCR. Em geral, o número
de ciclos varia entre 30 e 40, promovendo um aumento exponencial dos
fragmentos de DNA alvo. A TABELA 2 mostra os protocolos das reações de
PCR utilizados neste trabalho, cujo volume total foi de 20µl.

A análise do produtos da PCR foi feita em gel de agarose 1 a 2%,
aplicando-se 3µl do produto e 2µl de bromofenol blue – BFB. O gel de
agarose era submetido a uma eletroforese horizontal a 150V, durante
cerca de 40 minutos (check-gel da PCR).

3.2.2.2 PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis)

A técnica baseia-se na caracterização de variações na mobilidade
eletroforética de um fragmento de DNA comparado a um controle normal,
como resultado de uma alteração na seqüência de bases, como por
exemplo, uma deleção ou digestão por enzimas de restrição.

Para análise da mutação ∆F508 (exon 10), adicionou-se ao
produto da PCR 5µl de BFB-XC (bromofenol blue - xylene cyanol), que foi
submetido a uma eletroforese vertical em gel de poliacrilamida 8%, com
espessura de 0,75 mm e tampão TBE 10X (Tris 0,09M, Ácido Bórico 0,09M
e EDTA dissódico 0,002M), voltagem de 250V, por cerca de 90 minutos.
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TABELA 2 – Protocolo das PCRs.

Exon
(Mutação)

Água Tampão*
PCR-10X

DNTPs
2,5 Mm

MgCl2 Iniciadores
50ng/µl

Taq
5U/µl

DNA
100 ng/µl

Programas Ciclos Seqüências dos iniciadores
(Primers F e R; 5’- 3’)

10
(∆F508)

9,65 µl 2,0 µl 2,0 µl 1,2 1,5 µl 0,15 µl 2 µl

94°C/6’
94°C/60”
50°C/60”

72°C/120”
72°C/7’

-

35

-

F: GGC ACC ATT AAA GAA AAT ATC
R: CTA TAT TCA TCA TAG GAA AC

11
(G542X,
G551D,
R553X)

9,65 µl 2,0 µl 2,0 µl 1,2 1,5 µl 0,15 µl 2 µl

94°C/6’
94°C/60”
50°C/60”

72°C/120”
72°C/7’

-

35

-

F: TGT AAA ACG ACG GCC AGT CTA AAA GTG
ACT CTC

R: TGT AAA ACG ACG GCC AGT AAA TGC TTG
CTA GAC

17a
(3120+1G→A)

9,65 µl 2,0 µl 2,0 µl 1,2 1,5 µl 0,15 µl 2 µl

94°C/6’
94°C/60”
45°C/60”
72°C/90”
72°C/7’

-

35

-

F: TGC AAT GTG AAA ATG TTT AC
R: CTC TTA TAG CTT TTT TAC AA

20
(W1282X)

9,65 µl 2,0 µl 2,0 µl 1,2 1,5 µl 0,15 µl 2 µl

94°C/6’
94°C/30”
55°C/30”
72°C/60”
72°C/7’

-

35

-

F: GGT CAG GAT TGA AAG TGT GCA
R: CTA TGA GAA AAC TGC ACT GGA

21
(N1303K)

9,65 µl 2,0 µl 2,0 µl 1,2 1,5 µl 0,15 µl 2 µl

94°C/6’
94°C/60”
50°C/60”

72°C/120”
72°C/7’

-

35

-

F: AGA AAG TAT TTA TTT TTT CTG GAA C
R: CCA CTG TTC ATA GGG ATC CAG

* (200 mM Tris-HCl pH 8,4; 500 mM KCl)
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Em seguida, o gel foi corado em solução de brometo de etídio
10%, durante aproximadamente 15 minutos, e fotografado com Polaroid
em um transiluminador de UV.

O padrão de bandas obtido pode ser de três tipos. Os indivíduos
normais não possuem deleção, portanto apresentam duas bandas de 50pb,
ou seja, os dois alelos migram juntos na corrida eletroforética; os
homozigotos afetados possuem deleção nos dois cromossomos,
apresentando duas bandas de 47pb, ficando abaixo da banda de 50pb e
os heterozigotos apresentam duas bandas, sendo uma de 50pb e outra de
47pb, já que ocorre deleção em apenas um dos alelos (MATHEW et al.,
1989) (ver Fig. 15).

Fig. 15 – Análise da mutação ∆F508 em gel de poliacrilamida 8% corado com brometo
de etídio e fotografado com Polaroid em transiluminador de UV. As amostras 5,
6 e 7 são homozigotas normais para ∆F508 (50pb/50pb); 1, 2 e 4 são
heterozigotas para ∆F508 (50pb/47pb) e a amostra 3 é homozigota afetada
(47pb/47pb).

3.2.2.3 Digestão do produto de PCR com enzimas de restrição seguida de
PAGE

A estratégia para a análise da mutação N1303K (exon 21) foi a
digestão do produto da PCR com posterior PAGE, conforme descrição
anterior. A enzima utilizada foi a BstNI. Quando os indivíduos são
homozigotos normais, a enzima digere o produto da PCR, enquanto nos
homozigotos afetados, não ocorre digestão. Dessa forma, o padrão de
bandas observado é o seguinte: duas bandas (40pb e 20pb) para os
indivíduos N/N; uma banda de 60pb para os N1303K/N1303K e três bandas
(60pb, 40pb e 20pb) para os que são heterozigotos, isto é, N/N1303K (NG
et al., 1991). A Fig. 16 mostra um gel com amostras de indivíduos que são
homozigotos normais.
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Fig. 16 – Análise da mutação N1303K em gel de poliacrilamida 8% corado com brometo
de etídio e fotografado com Polaroid em transiluminador de UV. A amostra 1 é
o controle não digerido, mostrando uma banda de 60pb, enquanto as amostras
2 a 10 foram digeridas e, portanto, são homozigotas normais para a mutação,
mostrando a banda de 40pb (a banda de 20pb geralmente cai durante a corrida
eletroforética).

3.2.2.4 SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism)

Método desenvolvido por ORITA et al. (1989), baseia-se no fato
de que a mobilidade eletroforética da fita simples de DNA em géis de
poliacrilamida não depende apenas do seu tamanho, mas também de
suas seqüências, sendo além disso, sensível a outros fatores, tais como:
temperatura, força iônica, composição do gel, adição de glicerol, etc.
Alterações de apenas uma base podem ser detectadas devido a uma
mudança no padrão de mobilidade do gel. De acordo com RAVNIK-GLAVAC
et al. (1994), a análise do SSCP é um método de alta sensibilidade para
detecção de mutações no gene CFTR, pois todas as mutações conhecidas
puderam ser identificadas.

É adicionado ao produto da PCR o tampão 1X SSCP loading buffer
(BFB+Xilenocianol+Formamida+EDTA). A amostra precisa ser antes
denaturada, para que ocorra a separação da fita dupla do DNA. Assim,
essa mistura é aquecida (94 a 96°C) entre 2 e 5 minutos, sendo colocada
imediatamente no gelo. Após a denaturação, a amostra é aplicada em
géis de poliacrilamida em diferentes condições de concentração e submetida
à eletroforese.

3.2.2.4.1 Mini-géis de poliacrilamida (Phast Gel Homogeneous 20) – Phast
System da Pharmacia

Os exons 11 e 20 foram submetidos inicialmente ao SSCP, com o
objetivo de detectar as mutações G542X, G551D, R553X e W1282X. Uma
vez encontradas alterações pelo método do SSCP, procedeu-se à digestão
com enzimas de restrição seguida de PAGE, conforme descrito
anteriormente.
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Para o exon 11, a corrida eletroforética ocorreu entre 300 e 400
AVh (Volts por hora acumulados), enquanto para o exon 20, entre 400 e
500 AVh. Após a eletroforese, os mini-géis foram corados pela prata (ver
Fig. 17). A TABELA 3 mostra as etapas de coloração realizada
automaticamente no Phast System.

Fig. 17 – Análise do SSCP do exon 11. Todas as amostras com padrão normal de bandas.

Soluções Temperatura °C Duração (minutos)

Etanol 10% 15 8

Ácido Nítrico 1% 15 3

Água Destilada (AD) 15 0,5

Nitrato de Prata* 15 20

Água Destilada (AD) 15 0,5

Revelador 1** 15 3

Revelador 2** 15 5

Ácido Acético 10% 15 5

Água Destilada (AD) 15 1

TABELA 3 – Etapas de coloração dos mini-géis do Phast System.

* Nitrato de Prata: 200ml AD + 0,2g AgNO3 + 300µl formaldeído
** Revelador 1: 75ml AD + 2,25g Na2CO3 + 112,5µl formaldeído

Revelador 2: 75ml AD + 2,25g Na2CO3 + 55µl formaldeído

No caso das alterações encontradas no exon 20 (ver Fig. 18), a
enzima utilizada para a digestão do produto de 473pb foi a MnLI. Em
indivíduos normais, a enzima digere o produto, resultando em 3 bandas
(178, 172 e 123pb), enquanto em afetados homozigotos, a digestão produz
2 bandas, uma de 301pb e outra de 172pb (SHOSHANI et al., 1992)
(ver Fig. 19).
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Fig. 18 – SSCP do exon 20. As amostras de 1 a 4 apresentaram padrão alterado de
bandas, enquanto as de 5 a 7 tiveram padrão normal.

Fig. 19 – Análise da mutação W1282X em gel de poliacrilamida 8% corado com brometo
de etídio e fotografado com Polaroid em transiluminador de UV. As amostras 1-
7 foram digeridas, mostrando as três bandas de 178, 172 e 123pb, enquanto a
amostra 8 é o controle não digerido.

3.2.2.4.2 Gel MDE (Mutation Detection Enhancement)

A solução de gel MDE é uma matriz tipo poliacrilamida, que tem
uma alta sensibilidade às diferenças conformacionais do DNA. Para detecção
da mutação 3120+1GÕA, procedeu-se à análise do SSCP do produto de
PCR do exon 17a. Para tanto, utilizou-se o gel MDE com 10% de glicerol.
A TABELA 4 indica as condições utilizadas na eletroforese. Em seguida à
eletroforese, o gel foi corado com nitrato de prata (ver TABELA 5) e
fotografado em um transiluminador (ver Fig. 20). Para a revelação das
fotos, foram utilizados revelador e fixador Kodak.

TABELA 4 – Condições utilizadas na eletroforese vertical em gel MDE.

Tampão de cuba Potência (Watts) Temperatura (°C) Duração (horas)

TBE 1X 8 20 14



48

TABELA 5 – Coloração do gel MDE.

* Nitrato de Prata: 2000ml AD + 2g AgNO3 + 3ml formaldeído
** Revelador 1: 1000ml AD + 15g Na2CO3 + 1,5ml formaldeído

Revelador 2: 1000ml AD + 15g Na2CO3 + 750µl formaldeído

Substância Duração (minutos)

Etanol 10% 10

Ácido Nítrico 1% 3

Água Destilada (AD) 0,5

Nitrato de Prata* 20

Água Destilada (AD) 0,5

Revelador 1** Até o revelador ficar marrom

Revelador 2** Até o gel atingir a coloração desejada (âmbar)

Ácido Acético 10% 5 a 10

Água Destilada 2 a 5

Fig. 20 – Análise do SSCP do exon 17a. Todas as amostras com padrão normal de bandas.

3.2.2.5 Seqüenciamento automático

Os indivíduos que apresentaram padrão alterado de bandas no
SSCP para o exon 20 (ver Fig. 18), e cujo resultado da digestão foi normal
(ver Fig. 19), foram submetidos ao seqüenciamento automático. O
procedimento envolve três etapas (ver TABELA 6), a partir da PCR até a
aplicação das amostras no seqüenciador automático (Perkin-Elmer ABI
PRISM – Modelo 377) (ver Fig. 21).
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TABELA 6 – Etapas de produção de seqüências.

3.2.3 Análise estatística

As freqüências gênicas foram estimadas de acordo com o método
de estimativa de freqüências (BEIGUELMAN, 1994; WEIR, 1998). E, para
sua comparação nos diferentes grupos populacionais, foram utilizados os
testes exatos de Fisher e do Qui-quadrado. Considerou-se 5% como limite
de significância.

4 RESULTADOS

4.1 Indivíduos normais para fibrose cística

4.1.1 Freqüências das mutações ∆F508, G542X, G551D, N1303K,
W1282X e R553X nas quatro amostras populacionais coletadas
no Maranhão

Reação purificação Reação de seqüência Precipitação

Produto de PCR – 10µl Produto de PCR purificado – 5µl Produto da reação de seqüência

Enzima exonuclease– 1µl Primer F/R – 1µl (25ng/µl) Água ultra-pura – 8µl

Enzima fosfatase alcalina– 1µl Big Dye Terminator – 2µl Álcool 95% - 32µl

Deixar a 37°C por 45’ Água ultra-pura – 2µl Vórtex

Deixar a 80°C por 15’ Termociclador Temperatura ambiente por 15’

96°C – 2’ Centrifugar por 30’

96°C – 10’’ Retirar o sobrenadante

50°C – 10’’         25 ciclos Álcool 70% - 125µl

60°C – 4’ Centrifugar – 15’

72°C – 4’ Retirar o sobrenadante

Secar a 96°C por 3’
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Fig. 21 – Eletroferogramas mostrando o resultado da análise de seqüência (F e R)* do
exon 20 em que houve alteração do padrão de bandas na análise do SSCP. a)
seq. F normal; b) seq. R normal; c) seq. F heterozigota para o poliformismo
4002 A/G; d) seq. R heterozigota para o poliformismo 4002 A/G; e) seq. F
homozigota para o poliformismo 4002 A/G; f) seq. R homozigota para o
poliformismo 4002 A/G. * F = forward (líder); R = reverse (reversa). A seta
indica a posição nucleotídica 4002.
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4.1.1.1 População miscigenada (tri-híbrida)

Dos 180 indivíduos miscigenados normais para FC, 3 foram
heterozigotos para ∆F508, e homozigotos normais para as outras 5
mutações consideradas mais freqüentes na população mundial. Em outras
palavras, dos 360 cromossomos analisados apenas 3 tiveram a mutação
∆F508, com uma freqüência de 0,8% (ver TABELA 7).

TABELA 7 – Freqüência das 6 mutações mais comuns no gene CFTR em indivíduos
normais de 4 grupos populacionais do Estado do Maranhão.

Grupos populacionais Número
de alelos

Mutações
∆F508     G542X     G551D   N1303K   W1282X   R553X

Total
(%)

População Tri-híbrida
(brancos, negros e índios)

360 03
(0,8%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,8

Santa Flor
(isolado de ascendência portuguesa)

74 04
(5,4%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5,4

Pontal
(isolado remanescente de quilombo)

108 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0

Cajual
(isolado remanescente de quilombo)

78 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0

Total 620 07
(6,2%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6,2

4.1.1.2 População caucasóide de Santa Flor

Entre os 37 indivíduos caucasóides do povoado de Santa Flor, 4
apresentaram a mutação ∆F508 em heterozigose, resultando em uma
freqüência alélica de 5,4%. Em relação às mutações G542X, G551D,
N1303K, W1282X e R553X, todos foram homozigotos normais (ver TABELA
7).

4.1.1.3 Populações negróides (afro-brasileiras) do Pontal e da Ilha do
Cajual

Nenhuma das 6 mutações (∆F508, G542X, G551D, N1303K,
W1282X e R553X) foi encontrada entre os 54 negros do Pontal e os 39 da
Ilha do Cajual (ver TABELA 7).

4.1.2 Comparação das freqüências da mutação ∆F508 entre as quatro
amostras populacionais coletadas no Maranhão (testes exatos
de Fisher)
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O resultado da comparação da freqüência da mutação ∆F508
nos 4 grupos mostra uma diferença estatisticamente significante entre a
população miscigenada do Maranhão e o isolado de Santa Flor (3/360 e 4/
74; P=0,018 < 0,05), e entre este último e o isolado do Pontal (4/74 e 0/
108; P=0,026 < 0,05). A comparação nos outros grupos não mostra
diferença significativa entre os miscigenados e os quilombos do Pontal e
do Cajual.

4.1.3 Freqüência da mutação 3120+1GÕA nos isolados negróides
do Pontal e do Cajual

Nenhum dos 54 indivíduos do Pontal, assim como os 39 da Ilha
do Cajual, todos remanescentes de quilombos, apresentou a mutação de
origem africana 3120+1GÕA, ou seja, uma freqüência de 0% nos dois
grupos (ver TABELA 8 e Fig. 20). Comparando-se estatisticamente este
resultado com o encontrado em outros grupos populacionais de origem
africana (ver TABELA 9), não se observa diferença significativa (teste exato
de Fisher).

TABELA 8 – Freqüência da mutação 3120+1GÕA em indivíduos normais de 2 isolados
populacionais remanescentes de quilombos do Estado do Maranhão.

Grupos populacionais Número de
indivíduos

Número de
heterozigotos

Freqüência de
heterozigotos

Pontal
(isolado remanescente de quilombo)

54 0 0

Cajual
(isolado remanescente de quilombo)

39 0 0

Total 93 0 0

4.1.4 Freqüência do polimorfismo 4002A/G

Os resultados obtidos para essa variante de seqüência do exon
20 estão descritos na TABELA 10.

4.1.4.1 População miscigenada (tri-híbrida)

Foram encontrados 27 indivíduos com o polimorfismo 4002A/G,
sendo 24 em heterozigose e 3 em homozigose. Trata-se de uma troca
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silenciosa de adenina por guanina (ver Figs. 18 e 21), sem troca de
aminoácido. A freqüência desse polimorfismo nos indivíduos normais
miscigenados foi de 8,3% (ver TABELA 10).

TABELA 9 – Freqüência da mutação 3120+1GÕA em negros africanos normais (PADOA
et al., 1999).

* Todos os sul-africanos são de origem bantu do sudeste
** Origem desconhecida

4.1.4.2 População caucasóide de Santa Flor

Dos caucasóides de Santa Flor, nenhum apresentou o
polimorfismo 4002A/G em homozigose e apenas 3 o apresentaram em
heterozigose. Assim, a freqüência total desse polimorfismo no povoado
de Santa Flor foi de 4,1% (ver TABELA 10).

Grupos populacionais Número de
indivíduos

Número de
portadores

Freqüência
de

portadores
África do Sul* 728 8 1 em 91
            Nguni 157 0 0

Zulu 57 0 0
Xhosa 52 0 0

Ndebele 23 0 0
Swazi 25 0 0

Sotho/Tswana 372 6 1 em 62
Pedi/Northern Sotho 152 2 1 em 76

Southern Sotho 100 4 1 em 25
Tswana 120 0 0

            Tsonga 76 1 1 em 76
Tsonga 53 1 1 em 53

Shangaan 23 0 0
             Venda 45 1 1 em 45
             Negros ao acaso** 78 0 0
África Central 315 1 1 em 315
             República Africana
             Central

218 0 0

Pygmies 83 0 0
Ubangian
Speakers

135 0 0

             Zambia 97 1 1 em 97
África do Oeste 109 0 0 em 109
Total 1152 9 1 em 128
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TABELA 10 – Freqüência da forma variante/polimorfismo 4002A/G no exon 20 em
indivíduos normais de 4 grupos populacionais do Estado do Maranhão.

Grupos populacionais Número
de

indivíduos

Polimorfismo 4002A/G
em heterozigose

Polimorfismo 4002A/G
em homozigose

Número de
alelos

Total de alelos
4002A/G

População tri-híbrida
(brancos, negros e índios)

180 24 (13,3%) 03 (1,7%) 360 30 (8,3%)

Santa Flor
(isolado de ascendência Portuguesa)

37 03 (8,1%) 0(0%) 74 03 (4,1%)

Pontal
(isolado remanescente de quilombo)

54 21 (38,9%) 02 (3,7%) 108 25 (23,1%)

Cajual
(isolado remanescente de quilombo)

39 07 (17,9%) 0 (0%) 78 07 (9%)

Total 310 55 (17,7%) 05 (1,6%) 620 65 (21%)



55

4.1.4.3 População negróide (afro-brasileira) do Pontal

Os afro-brasileiros do Pontal apresentaram uma freqüência muito
alta do polimorfismo 4002A/G (42,6%). A freqüência em heterozigose foi
maior (38,9%), quando comparada com a ocorrida em homozigose (3,7%),
sendo a freqüência do alelo de 23,1% (ver TABELA 10).

4.1.4.4 População negróide (afro-brasileira) da Ilha do Cajual

Entre os remanescentes de quilombo da Ilha do Cajual, a
freqüência do polimorfismo 4002A/G foi de 9%, tendo ocorrido apenas
em heterozigose (ver TABELA 10).

4.1.4.5 Comparação da freqüência do polimorfismo 4002A/G entre as 4
amostras de indivíduos normais para FC do Maranhão e uma
amostra européia também de indivíduos normais

As freqüências para o polimorfismo 4002A/G obtidas para as 4
amostras maranhenses foram comparadas com uma freqüência européia
de 2,9% (BOMBIERI et al., 2000), utilizando-se o teste do Qui-quadrado.
O resultado mostra uma freqüência aumentada desse alelo em Pontal e
diminuída na Europa. As demais diferenças não são significativas
(X2=50,970; P=0,05; 4 g.l.).

4.2 Indivíduos com características sugestivas de fibrose
cística

4.2.1 Freqüências das mutações ∆F508, G542X, G551D, N1303K,
W1282X e R553X

A análise genético molecular da FC foi realizada em um total de
40 indivíduos que apresentaram pelo menos uma característica fenotípica
sugestiva de FC, sendo 21 nascidos no Estado do Maranhão e 19 no Estado
do Pará. A TABELA 11 mostra os resultados obtidos da análise das mutações
∆F508, G542X, G551D, N1303K, W1282X e R553X.
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TABELA 11 – Freqüência das 6 mutações mais comuns no gene CFTR em indivíduos com
características sugestivas de FC nascidos nos Estados do Maranhão e Pará.

4.2.1.1 Indivíduos com características sugestivas de FC nascidos no
Maranhão

No Maranhão, entre os 21 indivíduos, a freqüência da mutação
∆F508 foi de 7,1% (ver TABELA 11). Desses, dois apresentaram a mutação,
sendo um homozigoto e outro heterozigoto. Na TABELA 12 estão descritos
os principais sinais clínicos e os genótipos desses indivíduos. As outras 5
mutações não foram detectadas em nenhum dos suspeitos de FC.

4.2.1.2 Indivíduos com características sugestivas de FC nascidos no Pará

Os dados dos 19 indivíduos nascidos no Estado do Pará estão
descritos na TABELA 13. A mutação ∆F508 foi detectada em 7 dos 38
cromossomos, resultando em uma freqüência de 18,4% (ver TABELA 11).
Também nessa amostra, nenhuma das outras 5 mutações foi identificada.

4.2.2 Comparação das freqüências da mutação ∆F508 entre os
indivíduos nascidos no Maranhão e no Pará

Não há diferença estatística entre as freqüências de ∆F508 em
indivíduos suspeitos para FC no Maranhão e no Pará (teste exato de Fisher;
P=0,180 > 0,05).

4.2.3 Freqüência do polimorfismo 4002A/G

A TABELA 14 apresenta as freqüências obtidas para o polimorfismo
4002A/G nos indivíduos com características sugestivas de FC, nascidos

Estado Número
de alelos

Mutações
∆F508     G542X     G551D   N1303K   W1282X   R553X

Total
(%)

Maranhão 42 03
(7,1%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7,1%

Pará 38 07
(18,4%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 18,4%

Total 80 10
(12,5%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12,5%
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nos Estados do Maranhão e do Pará. Nas duas amostras o polimorfismo
ocorreu apenas em heterozigose, com freqüências de 2,4% e 5,3%,
respectivamente. Comparando-se as freqüências das duas amostras, não
há diferença significativa. Portanto, a freqüência total desse polimorfismo
nessa amostra de indivíduos suspeitos para FC é de 3,7% (teste exato de
Fisher: P=0,602 > 0,05).

TABELA 12 – Idade, sexo, valores de cloro no suor e genótipo (para ∆F508, G542X,
G551D, N1303K, W1282X e R553X) dos indivíduos com características
sugestivas de FC, nascidos no Estado do Maranhão.

N° Sexo Idade
(anos)

Cl-
(mEq/l)

Genótipo Características clínicas

01 M 09  N/N Pólipos nasais e intestinais, vômitos, diarréias com
sangue, sinusite e rinite.

02 M 03 60.00 N/N Problemas gastrointestinais.
03 M 02  N/N Problemas gastrointestinais.
04 F 04 60.00 N/N Episódios diarreicos, esteatorréia, crises asmáticas e

déficit pôndero-estatural.
05 M 02 58.00 N/N Problemas gastrointestinais.
06 M 16 63.00 N/N Problemas respiratórios (incluindo pneumonia) e

gastrointestinais desde o nascimento.
07 M 02 60.00 N/N Problemas respiratórios e gastrointestinais desde o

nascimento.
08 F 42  N/N Crises asmáticas, artrite reumatóide, baqueteamento de

dedos (OHP – Osteoartropatia hipertrófica pulmonar),
episódios diarreicos alternados com prisão de ventre,
esofagite, gastrite, colite, remoção cirúrgica de pólipos
intestinais e anite.

09 M 03  N/N Problemas respiratórios (cianose), problemas digestivos
(vômitos freqüentes, má digestão de carne bovina,
episódios diarreicos alternados com prisão de ventre,
cirurgia para retirada de bolo fecal).

10 F 33  N/N Problemas respiratórios (muita falta de ar na infância e
adolescência).

11 F 13  N/N Problemas respiratórios (muita falta de ar na infância) e
crises de prisão de ventre.

12 F 03  N/N Problemas respiratórios e gastrointestinais desde o
nascimento (insuficiência respiratória, tosse constante,
episódios diarreicos alternados com prisão de ventre,
fezes sanguinolentas), levando a constantes internações
hospitalares.

13 M 0,16 120.00 ∆F508/∆F508 Manifestações clínicas compatíveis com FC desde o
nascimento (insuficiência respiratória e pancreática), além
do valor do IRT alterado na triagem neonatal feita com o
teste do pezinho.

14 M 11  N/N Problemas gastrointestinais.
15 M 06 43.00 N/N Sinusopatia de repetição, bronquite asmática, diarréia

crônica, déficit pôndero-estatural.
16 M 07 51.00 N/N Broncopneumonia (03), sinusite, refluxo gastroesofágico,

diarréia crônica, esteatorréia, dor abdominal recorrente,
hepatomegalia.

17 F 01 50.00 N/N Refluxo gastroesofágico, diarréia crônica, esteatorréia,
baixo peso.

18 M 0,92 12.00 N/N Broncopneumonia, refluxo gastroesofágico, crises
diarreicas, baixo peso.

19 F 3,58 33.00 N/N Broncopneumonia, refluxo gastroesofágico, crises
diarreicas, baixo peso.

20 F 0,83 48.00 N/N Problemas respiratórios e gastrointestinais desde o
21 F 05  N/∆F508 Várias internações hospitalares por problemas

pulmonares.
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TABELA 13 – Idade, sexo, valores de cloro no suor e genótipo (para ∆F508, G542X,
G551D, N1303K, W1282X e R553X) dos indivíduos com características
sugestivas de FC, nascidos no Estado do Pará.

TABELA 14 – Freqüência da forma variante/polimorfismo 4002A/G no exon 20 em
indivíduos com características sugestivas de FC nascidos nos Estados
do Maranhão e Pará.

N° Sexo Idade
(anos)

Cl-
(mEq/l)

Genótipo Características clínicas

01 M 01 23.00 N/N Problemas respiratórios ao nascer, bronquite, presença de
muco muito espesso, rinite, diarréia crônica.

02 F 05 58.00 N/N Pneumonias recorrentes (06), sinusite (irmão faleceu aos
11 meses com insuficiência respiratória, após 7
pneumonias).

03 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
04 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
05 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
06 F ? 62.00 N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
07 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
08 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
09 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
10 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
11 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC
12 F 08 80.00 N/∆F508 Manifestações clínicas compatíveis com FC
13 F ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC.
14 F ? 135.00 ∆F508/∆F508 Tosse freqüente, dispnéia, MV+, com estertores

subcrepantes em HTD, dor abdominal.
15 F ? 78.00 N/∆F508 Pneumonia, Bronquiectasia e sinusopatia.
16 M 1,7 100.00 ∆F508/∆F508 Manifestações clínicas compatíveis com FC.
17 F ? 78.00 N/N Problemas respiratórios recorrentes, déficit pôndero-

estatural.
18 M ?  N/N Manifestações clínicas compatíveis com FC.
19 M ? 128,19 N/∆F508 Bronquiectasia, sinosupatia, baqueteamento digital.

Estado Número de
indivíduos

Polimorfismo 4002A/G
em heterozigose

Polimorfismo 4002A/G
em homozigose

Número
de alelos

Total de alelos
4002A/G

Maranhão 21 01 (4,8%) 0 (0%) 42 01 (2,4%)

Pará 19 02 (10,5%) 0 (0%) 38 02 (5,3%)

Total 40 03 (7,5%) 0 (0%) 80 03 (3,7%)


