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Resumo 

 

O desenvolvimento embrionário dos membros é um processo complexo e dinâmico. É 

controlado por diversos genes e diversos mecanismos morfogenéticos, muitos dos quais ainda 

não estão completamente elucidados. O objetivo deste estudo é identificar as alterações 

genéticas responsáveis por defeitos de membros em quatro famílias brasileiras. 

A família 1 apresenta três indivíduos com um espectro extremamente variável de 

displasia ectodérmica, ectrodactilia e fenda labiopalatina, características da síndrome EEC. O 

gene TP63 foi analisado por sequenciamento de Sanger e foi descoberta uma variante nunca 

descrita anteriormente, c.1037C>A (p.Ala346Gly), em heterozigose, segregando com o 

fenótipo. Mutações no gene TP63 já foram associadas com casos da síndrome EEC. Concluímos 

que a variante no gene TP63 é a responsável pelo quadro clínico de EEC na família. Devido ao 

fenótipo extremamente variável presente na família, não pode ser descartada a possibilidade 

da variante também estar relacionada com a síndrome ADULT e com a ectrodactilia não 

sindrômica. 

A família 2 incluiu cinco indivíduos afetados por polegar trifalângico. O fenótipo de um 

dos indivíduos é mais grave e se caracteriza por, além do polegar trifalângico, pela presença de 

braço direito grosseiramente curto e deformado com dedos hipoplásicos, pé direito 

malformado com metatarsos hipoplásicos e orelha direita pequena e protuberante. Estudos de 

mapeamento gênico com arrays de SNPs revelaram Lod scores sugestivos de ligação com 8 

regiões cromossômicas distintas. O sequenciamento massivo em paralelo do exoma com a 

amostra de um dos afetados, seguida da seleção das variantes presentes nas regiões com Lod 

scores sugestivos, revelou a presença da variante c.410dupG (p.Gly138Argfs*43) no gene SALL4, 

a qual nunca havia sido descrita. Mutações no SALL4 que alteram a matriz de leitura já foram 

associadas com casos da síndrome de Okihiro, a qual é caracterizada por defeitos radiais de 

membros e anomalia oftalmológica de Duane. A segregação da variante entre os indivíduos 

afetados foi confirmada por sequenciamento de Sanger. Concluimos que esta variante é 

responsável pelo quadro clínico da família, a qual apresenta a síndrome de Okihiro, porém sem 

a anomalia de Duane. A análise de todos os casos descritos com variantes no gene SALL4 sugere 

que há uma correlação entre defeitos nos membros inferiores e o tamanho reduzido da 

proteína truncada SALL4. 
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A família 3 apresenta três indivíduos afetados por sindactilia completa com polidactilia 

pré-axial nas mãos, classificada como sindactilia do tipo IV. O sequenciamento massivo em 

paralelo do exoma com as amostras de três indivíduos afetados e dois normais não revelou a 

presença de qualquer alteração genética candidata a explicar o quadro clínico. O estudo do 

array-CGH revelou uma duplicação de aproximadamente 97 kb no gene LMBR1 abrangendo a 

região de enhancer (ZRS) do gene SHH. Duplicações no ZRS já foram identificadas em casos de 

sindactilia do tipo IV. Concluímos que a duplicação no ZRS é responsável pelo quadro. A revisão 

da literatura sobre os casos com duplicação dessa região sugere uma correlação entre 

duplicações com tamanho ao redor de 97 kb e o fenótipo clássico de sindactilia do tipo IV. 

A família 4 apresenta seis indivíduos afetados por uma síndrome relativamente nova 

descrita por nossa equipe em 2008, a síndrome de Santos. Essa síndrome é caracterizada por 

aplasia/hipoplasia fibular e anoniquia/hipoplasia ungueal dentre outros defeitos de membros. 

O estudo de ligação com array de SNP e marcadores de microssatélites, com posterior cálculo 

de Lod score, indicou duas regiões no cromossomo 3 como candidatas a conter a alteração 

genética responsável pelo fenótipo. Análise dos genes presentes nessas regiões indicou o gene 

WNT7A como o principal candidato. Alterações neste gene já foram associadas com a síndrome 

de Fuhrmann e a AARRS (Al-Awadi/Raas-Rothschild syndrome), de herança recessiva, as quais 

apresentam fenótipos correlatos aos presentes na síndrome de Santos. O sequenciamento de 

Sanger deste gene revelou a presença da variante c.934G>A (p.Gly312Ser), não descrita, em 

homozigose em cinco dos seis indivíduos afetados da família. O sexto indivíduo afetado é 

heterozigoto e apresenta fenótipo muito menos grave. Não apresenta qualquer defeito fibular 

e ungueal, característicos da síndrome. Esse é o primeiro relato de um caso de defeitos de 

membros como resultado da presença de uma variante em heterozigose no gene WNT7A. O 

sequenciamento massivo em paralelo do exoma foi realizado com as amostras deste indivíduo 

e de um dos indivíduos afetados. Contudo, nenhuma outra variante se mostrou candidata a 

explicar o quadro clínico. Concluímos que a síndrome de Santos é o resultado desta mutação no 

gene WNT7A. Estudos funcionais in situ baseados na atividade da Luciferase estão em 

andamento para comprovar o efeito deletério desta variante. 
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Abstract 

 

Limb development is a complex and dynamic process driven by many different genes 

and morphogenetic mechanisms. Many of them have not been properly clarified yet. The aim 

of this study is to identify genetic alterations responsible for limb defects in four Brazilian 

families. 

Family 1 includes three individuals affected by an extremely variable phenotype of 

ectrodactyly, ectodermal dysplasia and cleft lip/palate, and other clinical signs of EEC 

syndrome. The TP63 gene, associated with this condition, was analyzed through Sanger 

sequencing and a novel variant, c.1037C>A (p.Ala346Gly), was found; the variant segregated in 

heterozygous state with the EEC phenotype. Mutations in TP63 gene are already known to be 

associated with EEC syndrome. Due to the extremely variable phenotype presented by the 

individuals in the family, the possibility of the mutation c.1037C>G being related to acro-

dermato-ungual-lacrimal-tooth (ADULT) syndrome and SHFM cannot be ruled out. 

Family 2 presents five individuals affected by preaxial polydactyly (triphalangeal 

thumbs). The phenotype of the proband is more severe, being characterized by triphalangeal 

thumb, with the following manifestations: grossly shortened and deformed forearm, markedly 

hypoplastic and appendicular thumb and malformed right foot with hypoplastic metatarsals. 

Linkage studies by SNP-array pointed to suggestive Lod score values in 8 distinct chromosomal 

regions. Whole exome sequencing with the sample from one affected individual revealed a 

novel frameshift variant, c.410dupG (p.Gly138Argfs*43) in the SALL4 gene. Frameshift 

mutations in the SALL4 were already associated to Okihiro syndrome, which is characterized by 

radial limb defects and Duane anomaly. The segregation of the variant among the affected 

individuals was confirmed by Sanger sequencing. We concluded that this variant is the cause of 

the clinical signs in the family, which was classified as presenting Okihiro syndrome without 

Duane anomaly. The review of all clinical cases reported with SALL4 variants indicates a 

possible correlation between the foot malformation and the reduced size of the SALL4 protein. 

Family 3 has affected individuals with complete hand syndactyly associated to pre-axial 

polydactyly (syndactyly type IV). Whole exome sequencing was performed with the samples 

collected from the three affected individuals and two non-affected ones and no pathogenic 

variant was detected in genes related to limb development segregating with the phenotype. 

Through array-CGH, nevertheless, a duplication of about 97 kb including the enhancer (ZRS) of 
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the SHH gene was detected. Duplications in ZRS region were already reported in Syndactyly 

type IV. We concluded that the 97-kb duplication is the cause of the syndactyly type IV in the 

family. A review of reported cases (including ours) suggested a possible correlation between 

the duplication with 97 kb size and the classic phenotype of syndactyly type IV. 

Family 4 has six individuals affected by a new syndrome (Santos syndrome) described by 

members of our group in 2008, a condition characterized by fibular agenesis/hipoplasia and 

ungual hypoplasia/anonychia, among other limb defects. Linkage study by SNP-array and 

microsatellite markers was performed and Lod score calculation pointed to two candidate 

regions on chromosome 3. Search for candidate genes revealed the WNT7A as the best 

candidate. Mutations in WNT7A gene, in homozygous state, are known to cause two other limb 

defect syndromes, Fuhrmann syndrome and AARRS (Al-Awadi/Raas-Rothschild syndrome), both 

presenting similar phenotypes to Santos syndrome. Sanger sequencing showed a novel variant, 

in homozygous state, c.934G>A (p.Gly312Ser) in the WNT7A gene in five out of six affected 

individuals. One affected individual, much less severely affected than his relatives, carries the 

mutation in heterozygous state. He does not present fibular or ungual malformations, 

characteristic signals of the syndrome; instead, he is the carrier of a complex polydactyly in his 

left hand. This is the first report about a heterozygous variant in WNT7A gene resulting in limb 

defect. Whole exome sequencing was performed with the samples from two affected 

individuals. However, no other variant in candidate gene to explain the limb defects was 

detected. We concluded that Santos syndrome is caused by a mutation in the WNT7A gene. 

Functional assays, based on Luciferase activity, are in execution to test the deleterious effect of 

the c.934G>A variant in the WNT7A gene. 
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1 Introdução geral 

 

1.1 Embriogênese dos membros 

 

Em seres humanos, os membros são divididos em segmentos. Os membros superiores 

são divididos em braço (com o osso do úmero), antebraço (com o rádio e a ulna) e mão (com 

carpo, metacarpos e falanges) (Figura 1-1). Os membros inferiores são divididos em coxa (com 

o osso do fêmur), perna (tíbia e fíbula) e pé (tarso, metatarsos e falanges). 

 

 

Figura 1-1: Elementos esqueléticos do membro superior humano (Modificado de Zeller, 2009). 

 

O braço, o antebraço e a mão, assim como a coxa, a perna e o pé, surgem a partir de 

quatro protuberâncias, localizadas no mesoderma lateral, conhecidas como “brotos” dos 

membros (Figura 1-2). As duas protuberâncias localizadas à altura do coração darão origem aos 

membros superiores direito e esquerdo e as duas protuberâncias à altura dos rins darão origem 

aos membros inferiores direito e esquerdo (Zeller, 2009). 

Nos próximos tópicos, serão apresentadas as principais vias de sinalização responsáveis 

pelo desenvolvimento embrionário dos membros. Essa revisão bibliográfica não tem como 

objetivo abordar todos os genes já descritos na literatura relacionados ao desenvolvimento dos 

membros. Apenas os genes "chave" e relevantes para o nosso estudo serão detalhados. 
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Figura 1-2: Localização do broto do membro que dará origem ao membro superior direito. Microscopia eletrônica 

de varredura de embrião de camundongo (10,5 dias). AER, crista ectodérmica apical (modificado de Zeller, 2009). 

 

1.1.1. Formação dos brotos dos membros 

 

O processo de formação dos membros em seres humanos começa por volta da 4ª 

semana após a fecundação e se encerra por volta da 8ª semana (Barham e Clarke, 2008). Os 

brotos dos membros são uma projeção do mesoderma lateral e inicialmente são formados por 

células mesenquimais homogêneas revestidas por uma camada de células ectodérmicas 

(Niswander, 2003). As células do mesoderma do broto do membro darão origem aos 

condrócitos e às células precursoras dos tendões. Para completar o sistema 

musculoesquelético, células do somito proximal irão migrar para os brotos e darão origem às 

células precursoras musculares (Pineault e Wellick, 2014). 

Antes de iniciar a formação dos brotos dos membros, uma área estreita e alongada do 

mesoderma lateral adquire o potencial para formar os membros por meio da expressão 

diferenciada dos fatores de transcrição homeóticos (HOX, do inglês, homeobox) ao longo do 

eixo rostrocaudal. O ácido retinoico (RA, do inglês, retinoic acid), um derivado ativo da vitamina 

A, possui um papel chave nessa etapa, conferindo a capacidade de formação dos membros nas 

células do mesoderma lateral. RA se liga a proteínas receptoras nucleares formando 

heterodímeros, os quais atuam como fatores de transcrição (Manouvrier-hanu e col., 2012). 

A importância do RA é demonstrada pela inibição da proteína Raldh2, a qual é requerida 

para a síntese de RA no mesoderma lateral de embriões de camundongo e zebrafish (Danio 

rerio). Neste tipo de experimento, os brotos dos membros não iniciam o seu desenvolvimento 

(Stratford e col., 1996; Gardel e col., 2002). O bloqueio do início do desenvolvimento dos brotos 



8 
 

 
 

dos membros pode ser compensado pela administração exógena de RA (Niederreither e col., 

2002). 

A posição exata do surgimento dos brotos dos membros ao longo do eixo rostrocaudal e 

a “identidade” desses brotos devem-se também à expressão dos fatores de transcrição TBX5 e 

TBX4 no mesoderma lateral. Regiões do mesoderma lateral que expressam TBX5 originarão os 

brotos dos membros superiores e as regiões que expressam TBX4 originarão os brotos dos 

membros inferiores (Durboc e Logan, 2011). 

As proteínas TBX5 e TBX4 estimulam o início da expressão do gene FGF10 pelas células 

mesenquimais dos brotos dos membros. O crescimento dos membros, superiores e inferiores, 

se dá pela atuação da proteína FGF10, da família dos fatores de crescimento fibroblásticos 

(FGF, do inglês, fibroblast growth factor). A manutenção da expressão dessa proteína durante 

todo o desenvolvimento é vital para a correta formação das estruturas dos membros (Duboc e 

Logan, 2011). 

O nocauteamento condicional do gene Tbx5 nos brotos dos membros de camundongo 

inibe completamente a formação dos membros superiores, pois, na ausência da proteína Tbx5 

não há expressão do gene Fgf10 (Rallis, 2003). Camundongos após nocauteamento condicional 

do gene Tbx4 nos brotos dos membros formam o membro inferior, embora drasticamente 

reduzido (Naiche e Papaioannou, 2003). Em camundongos completamente nocauteados em 

relação ao gene Fgf10, os brotos dos membros são formados, porém, não ocorre o seu 

desenvolvimento (Sekine e col., 1999; Duboc e Logan, 2011). 

Após a formação do broto do membro, o seu desenvolvimento ocorrerá ao longo de três 

eixos: o proximodistal (úmero-falange e fêmur-falange), o anteroposterior (radio-ulnar e tibio-

fibular) e o dorsoventral (dorso da mão-palma e dorso do pé-planta) (Figura 1-3). 

Embora sejam comumente estudados como entidades separadas, esses três eixos 

interagem entre si durante o desenvolvimento. Mas, para fins didáticos, eles serão 

apresentados separadamente nos próximos tópicos. Um esquema representativo das principais 

vias de sinalização, de forma integrada, pode ser encontrado na Figura 1-4. 
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Figura 1-3: Centros de sinalização e eixos que coordenam o desenvolvimento dos membros. AER, crista 

ectodérmica apical; ZPA, zona polarizante; PZ, zona de progresso (células indiferenciadas). A: Vista dorsal: Pr, 

proximal; Di, distal; Rad, radial (anterior); Uln, ulnar (posterior). B: Vista apical: Do, dorsal; Ve, ventral (Modificado 

de Oberg e col., 2010); 

 

1.1.2 Desenvolvimento no eixo proximodistal 

 

Assim que o broto do membro é formado, a proteína FGF10 (produzida no mesoderma) 

induz a produção da proteína FGF8 no ectoderma distal. Essa camada ectodérmica distal no 

broto do membro se diferencia em uma região denominada crista ectodérmica apical (AER, do 

inglês, apical ectodermal ridge) (Figura 1-3) (Barham e Clarke, 2008; Zeller, 2009). Após a AER 

ser formada, ela também passa a expressar as proteínas FGF4, FGF9 e FGF17 (Mariani e col., 

2008). 

A importância da AER foi comprovada por estudos clássicos realizados com embriões de 

galinha. Quando a AER é removida, o desenvolvimento do membro é inibido, resultando em um 

membro truncado, sendo a gravidade do defeito diretamente relacionada com a idade 

gestacional em que a AER foi removida (Summerbell, 1975). 

Dentre as proteínas FGFs produzidas na AER, apenas a FGF8 é essencial para o 

desenvolvimento do broto do membro. A falta da expressão condicional da proteína Fgf8 nos 

brotos dos membros de camundongos resulta em membros de tamanhos reduzidos (braço e 

coxa gravemente afetados) e ausência dos dígitos anteriores. Já o duplo nocauteamento de 

Fgf4 e Fgf8 provoca a ausência completa dos membros (Lewandoski e col., 2000; Mariani e col., 

2008).  

A B 
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Figura 1-4: Representação das vias de sinalização durante o desenvolvimento dos membros.  

Ativa a expressão 

Inibe a expressão 
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Por mecanismos de retroalimentação positiva, as proteínas FGFs (principalmente a 

FGF8) induzem a produção de FGF10 no mesoderma adjacente. FGF10 irá estimular e manter o 

crescimento rápido e indiferenciado das células mesodérmicas adjacentes à AER. À medida que 

o broto do membro vai crescendo no eixo proximodistal, a AER vai se afastando das células 

mesodérmicas mais proximais. Assim, células que em um momento estão indiferenciadas, por 

ação das proteínas FGFs, em outro momento, passam a ocupar uma posição mais afastada da 

AER e começam a receber sinais de diferenciação. (Barham e Clarke, 2008). 

O fator de transcrição P63 também possui um papel importante na manutenção da AER. 

Supõe-se que a proteína P63, produzida na AER, induz a produção de FGF8, por um mecanismo 

de retroalimentação positivo, o qual permite a estratificação e a especialização das células 

ectodérmicas da AER (Restelli e col., 2014). Experimentos em camundongos com o gene Tp63 

nocauteado resultam em membros superiores ausentes e membros inferiores gravemente 

truncados (Mills e col., 1999). 

Durante a embriogênese dos membros, três regiões, ou grupos celulares, se tornam 

distintos devido à sua localização em relação ao eixo proximodistal. Essas regiões são: (1) 

estilopódio, região proximal que dará origem ao úmero ou ao fêmur; (2) zeugopódio, região 

intermediária que dará origem ao rádio e à ulna ou à tíbia e à fíbula; e (3) autopódio, região 

mais distal que dará origem ao carpo ou tarso e suas falanges correspondentes (Figura 1-1) 

(Barham e Clarke, 2008). 

Uma das hipóteses para explicar a diferenciação dessas três regiões é conhecida como 

“fronte de diferenciação”. É proposto que no início do desenvolvimento do broto do membro, o 

RA induz a expressão das proteínas Meis1 e Meis 2 em todas as células mesenquimais. Esse 

sinal induz a formação do estilópodio. A medida que o broto do membro cresce, as células mais 

distais passam a receber sinais da AER (principalmente das FGFs) que levam à produção das 

proteínas HOXA11 e HOXA13 nas células que darão origem ao zeugopódio e autopódio, 

respectivamente (Mercader e col., 2000). 

Com o destino dos grupos celulares definidos, as células afastadas da AER começam a 

expressar o gene SOX9 e a formar moldes de cartilagem que prefiguram os ossos dos membros. 

Proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs, do inglês, bone morphogenetic protein) (BMP2, BMP4 

e BMP7) também são expressas no mesênquima do broto do membro e induzem a 

condensação e a diferenciação das células em grupos de condrócitos (Zeller, 2009). 
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A proteína BMP4 possui uma relação complexa com os FGFs produzidos na AER, sendo 

ativadora da sua expressão no início do desenvolvimento dos membros e repressora durante o 

restante do processo de desenvolvimento. O fino equilíbrio entre as expressões de BMPs e 

FGFs está também diretamente relacionado com o processo de apoptose, como a que ocorre 

nas regiões interdigitais dos autopódios (Oberg e col., 2010). 

 

1.1.3 Desenvolvimento no eixo anteroposterior 

 

O desenvolvimento e a diferenciação do membro ao longo do eixo anteroposterior são 

controlados pela proteína sonic hedgehog (SHH) produzida na zona polarizadora (ZPA, do 

inglês, zone of polarizing activity) presente no mesoderma posterior, próxima a AER (Oberg e 

col., 2010) (Figura 1-3). Diversas proteínas estão relacionadas com a manutenção da expressão 

da proteína SHH no mesoderma posterior, como o FGF8 e algumas proteínas da família TBX e 

HOX, além do RA (Barham e Clarke, 2008; Zeller, 2009). 

De forma antagônica à proteína SHH, a proteína GLI3 é produzida em todo o 

mesoderma e comumente é clivada. Na forma clivada (GLI3R) ela age como repressor da 

proteína SHH. Quando a proteína GLI3 é produzida na presença de SHH, o seu processamento é 

inibido, dando origem à forma completa e ativa da proteína (GLI3A). Desse modo, a proteína 

GLI3R é expressa na região anterior e SHH na região posterior. Esse padrão é mantido com a 

contribuição da proteína HAND2, a qual inibe a expressão de GLI3R e, concomitantemente, é 

inibida por GLI3R (Hill, 2007). 

A identidade das estruturas ósseas dos membros depende da migração das células 

derivadas da ZPA. No estilopódio, células que derivam da ZPA irão formar os ossos posteriores. 

No autopódio, células que migram da ZPA irão formar o 4º e o 5º dígito e contribuirão para a 

formação do 3º dígito. Células que dão origem ao 2º dígito e partes do 3º dígitos serão 

especificadas por um gradiente de células derivadas da ZPA e de células derivadas da região 

anterior (Figura 1-5) (Zeller, 2009). 

A proteína SHH estimula a expressão da proteína GREM1, a qual é um repressor da 

proteína BMP4, que por sua vez, é um repressor das proteínas FGFs-AER (proteínas FGFs 

produzidas na AER) (Figura 1-4). Deste modo, a expressão do gene SHH mantém a expressão 

dos genes FGFs-AER por inibir a expressão de seu repressor. Portanto, o gene SHH está 
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relacionado com desenvolvimento tanto do eixo proximodistal quanto do eixo anteroposterior 

(Niswander, 2003; Zeller, 2009). 

 

 

Figura 1-5: Especificação das identidades anteroposteriores. Em vermelho, as células da ZPA que expressam SHH. 

Em rosa, as células derivadas da ZPA. Em marrom escuro, entre o 2º e o 3º dígitos, as células que se originam e não 

se originam da ZPA, formando um gradiente. Em amarelo, as células que não se originam da ZPA (modificado de 

Zeller, 2009). 

 

Experimentos com embriões de galinhas mostram que a expressão ectópica do gene Shh 

na região anterior provoca polidactilia em espelho (Riddle, 1993) e que a redução da sua 

expressão em camundongos leva à perda dos dígitos anteriores (Scherz e col., 2007). 

Nocauteamento do gene Shh em camundongos resulta na perda de todas as estruturas ósseas 

do zeugopódio e do autopódio, com exceção do 1º dígito no membro posterior (Chiang e col., 

1996). Deleção do enhancer do gene SHH, conhecido como ZRS (ZPA regulatory sequence), em 

humanos leva a aquiropoidia (OMIM #200500) O nocauteamento do gene Gli3 em 

camundongos provoca uma complexa polidactilia pré-axial, devido à expressão da proteína Shh 

na região anterior (Welscher e col., 2002).  

A formação do 1º dígito requer a ausência da proteína SHH, o que comumente é 

atingida pela expressão da proteína GLI3R no mesoderma anterior, que a inibe. Além disso, as 

expressões de outros genes são necessárias para o desenvolvimento do 1º dígito. Esses genes 

são o SALL4, o TBX5 e os genes da família HOXD (Koshiba-takeushi e col., 2006; Montavon e 

col., 2007). Camundongos com o gene SALL4 nocauteado em heterozigose apresentam 

alterações do 1º dígito, mais proeminentes no membro superior, além de redução da expressão 

de Fgf10 (Koshiba-takeushi, 2006). 
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De vital importância para a padronização e formação dos precursores esqueléticos estão 

os genes da família HOX (HOXA9 a HOXA13 e HOXD9 a HOXD13). Esses genes são expressos em 

um padrão específico tanto no eixo proximodistal quanto no eixo anteroposterior. O padrão 

complexo de expressão desses genes é responsável pelas diferenças morfológicas entre rádio e 

ulna, no membro superior, e entre tíbia e fíbula, no membro inferior (Barham e Clarke, 2008). 

 

1.1.4 Desenvolvimento no eixo dorsoventral 

 

Células do ectoderma dorsal do membro em desenvolvimento produzem a glicoproteína 

WNT7A, a qual é secretada no mesoderma posterior. WNT7A se liga a receptores de membrana 

que ativarão as vias de sinalização WNT. Estas vias têm como um de seus resultados a produção 

do fator de transcrição LMX1B, o qual é o principal responsável pela indução das características 

dorsais dos membros (Figura 1-4) (Barham e Clarke, 2008). 

De forma antagônica à proteína WNT7A, o fator de transcrição EN1 é produzido no 

ectoderma ventral, devido ao estímulo das proteínas BMPs produzidas no mesoderma 

adjacente. A proteína EN1 é secretada no mesoderma ventral onde irá induzir a formação das 

características ventrais dos membros, além de inibir a expressão da proteína WNT7A. Desta 

forma, EN1 restringe a expressão da proteína WNT7A e, consequentemente de LMX1B, à região 

dorsal dos membros (Niswander, 2003). 

A proteína WNT7A secretada no mesoderma posterior também possui um papel 

importante na manutenção dos níveis de SHH na ZPA. Em conclusão, o gene WNT7A atua 

indiretamente no desenvolvimento dos três eixos: é responsável pelas características dorsais 

devido a sua ação sobre a proteína LMX1B no mesoderma dorsal; participa da padronização do 

eixo dorsoventral devido a sua ação sobre a proteína SHH na ZPA; e, consequentemente, atua 

no eixo próximo-distal, pois a proteína SHH é um importante componente na manutenção da 

expressão dos genes FGFs-AER (Baham e Clarke, 2008). 

O nocauteamento do gene Wnt7a em camundongos leva à ventralização do dorso dos 

autopódios devido à falta da expressão da proteína Lmx1b. Além desse fenótipo, é observada a 

ausência de diversas estruturas ósseas posteriores (Parr, 1998). Camundongos nocauteados em 

relação ao gene Lmx1b apresentam ventralização do dorso dos autopódios, caracterizada pela 

ausência de unhas (Chen e col., 1998). De maneira oposta, o nocauteamento em relação ao 
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gene En1 em camundongos resulta na dorsalização do ventre dos autopódios (Loomis e col., 

1996). 

 

1.2 Alterações genéticas que levam aos defeitos de membros 

 

Alterações em genes que participam das vias de sinalização que controlam o 

desenvolvimento dos membros possuem o potencial de produzir alterações morfológicas 

dependendo dos genes alterados, do tecido onde se expressam e do momento do 

desenvolvimento em que se expressam. Tais situações podem levar a um defeito isolado de 

membros ou a sua ocorrência como parte de uma síndrome. 

Os defeitos de membros podem ser classificados como maiores (quando apresentam 

consequências médicas ou necessidade de intervenção cirúrgica) ou menores (quando 

apresentam um efeito mínimo sobre a função ou aceitabilidade social) (Pereira e col., 2008). 

A descrição epidemiológica completa de todos os defeitos de membros congênitos, em 

diferentes países, é extremamente rara (Vasluian e col., 2013). Na Finlândia, um estudo 

conduzido entre 1964 e 1977 estimou a prevalência ao nascimento dos defeitos de membros 

em 13/10.000 (Aro e col., 1982). Já na Escócia, entre 1964 e 1968, a prevalência foi estimada 

em 30/10.000 (Rogala e col., 1964). 

Em um estudo recente realizado por Vasluian e col. (2013) entre 1981 e 2010 com 

497.751 nascimentos na Holanda, foi estimada a prevalência de malformação de membros ao 

nascimento de 21,1/10.000. Nesse estudo foram excluídas algumas malformações leves como 

clinodactilia, braquidactilia do 4º e 5º dígito, dedo em forma de gatilho, sindactilia do 2º/3º 

dígito, 1º espaço interdigital alargado e dedo curto/grande, assim como, pé 

torto/malposicionado e deslocamento da patela. Os defeitos isolados (únicos) foram os mais 

frequentemente observados, presentes em 57% dos afetados. Os defeitos mais comuns foram 

a polidactilia (8,4/10.000) e a sindactilia (4,7/10.000). O membro superior foi o mais 

frequentemente acometido e o sexo masculino foi o mais acometido (1,2:1). A ocorrência de 

malformação de membros em síndromes já conhecidas ocorreu em 37% dos casos. 

Pereira e col. (2008) estudaram 2500 recém-nascidos na cidade Maceió (Al, Brasil) no 

período entre 2002 e 2003. Foi estimada a prevalência de defeitos de membros de 288/10.000. 

A prevalência é elevada, pois foram considerados todos os tipos leves de defeitos de membros, 
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incluindo o pé torto, o qual foi o defeito mais frequente (72/10.000). A frequência de 

polidactilia foi estimada em 40/10.000 neste estudo. 

O Quadro 1-1 apresenta os principais defeitos isolados de mãos e pés e os genes 

identificados como responsáveis pelos defeitos, quando alterados. Convém destacar a enorme 

heterogeneidade de lócus dos defeitos, sendo que vários genes alterados diferentes podem 

gerar um fenótipo similar, quando não o mesmo. Alterações em um mesmo gene podem 

resultar em quadros clínicos distintos. Essa heterogeneidade dificulta a identificação dos genes 

alterados responsáveis por determinadas condições clínicas. 

 

Quadro 1-1: Defeitos isolados de mãos e pés, genes e alterações genéticas correspondentes 

Defeitos isolados  Tipo 
Mecanismos 
de herança 

Localização 
Cromossômica 

Genes e alterações 
genéticas 

Ectrodactilia 

1 (MIM 183600) AD 7q21.2-21.3  ? 

3 (MIM 246560 AD 10q24 10q24 - dup 

4 (MIM 605289) AD 3q27 TP63 

5 (MIM 606708) AD 2q31  ? 

6 (MIM 225300) AR 12q13 WNT10B 

2 (MIM 313350) XR Xq26  ? 

Polidactilia pós-axial 

A1 (MIM 174200) AD 7q14.1 GLI3 

A2 (MIM 602085) AD 13q21-q32  ? 

A3 (MIM 607324) AD 19p13.2-13.1  ? 

B (MIM 174200) AD 7p14.1 GLI3 

Polidactilia pré-axial 

I (MIM 17440) AD  ?  ? 

II (MIM 174500) AD 7q36.3 LMBR1 (ZRS*) 

III (MIM 174600) AD  ?  ? 

IV (MIM 165240) AD 7q14.1 GLI3 

Sindactilia 

I (MIM 185900) AD 2q34-q36  ? 

III (MIM 186100) AD 6q22.31 GJA1 

IV (MIM 186200) AD 7q36.3 LMBR1 (ZRS*)  

V (MIM 186300) AD 2q31.1 HOXD13 

Polissindactilia 

I (MIM 186000) AD 2q31.1 HOXD13 

II (MIM 608180) AD 22q13.3 FBLN1 

III (MIM 610234) AD 14q11.2-q12  ? 

Braquidactilia 

A1 (MIM 112500) AD 2q35-q36 IHH 

A2 (MIM 112600) AD 5p13.3-p13.2 BMPR1B 

A3 (MIM 112700) AD 20q11.22 GDF5 

A4 (MIM 112800) AD 20q11.22 5.5kb - dup 

A5 (MIM 112900) AD 20p12.3  ? 

B1 (MIM 113000) AD 9q22.31 ROR2 

B2 (MIM 611377) AD 17q22 NOG 

C (MIM 113100) AD 20q11.22 GDF5 

D (MIM 113100) AD 2q31.1 HOXD13 

E1 (MIM 113300) AD 2q31.1 HOCD13 

E2 (MIM 613382) AD 12p11.22 PTHLH 

E3 (MIM 272150) AR  ?  ? 

AD, autossômico dominante; AR, autossômico recessivo; XR, ligado ao X. 
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O Quadro 1-2 apresenta algumas das síndromes que incluem defeitos de membros. Foi 

dado enfoque especial às causadas por alterações nos genes descritos nos tópicos anteriores e 

nos que fazem parte das mesmas vias de sinalização. Também se observa heterogeneidade 

clínica, com alguns genes podendo acarretar mais de uma síndrome, quando alterados. Além 

disso, o mesmo gene alterado pode estar relacionado tanto com quadros sindrômicos quanto 

com manifestações isoladas de defeitos de membros. 

 

1.3 Identificação de genes e variantes patogênicas que levam aos defeitos de 

membros 

 

Diversas técnicas foram utilizadas para identificar as variantes genéticas causativas de 

determinados quadros clínicos na história da genética. Contudo, ainda não existe uma única 

técnica ideal capaz de avaliar com eficiência todos os tipos possíveis de variantes genéticas 

capazes de explicar as doenças humanas. Nos próximos subtópicos será apresentada a 

importância de algumas das metodologias utilizadas na investigação das causas genéticas dos 

defeitos de membros. 

 

1.3.1 Estudos citogenéticos convencionais e de variação de número de cópias 

 

Uma metodologia clássica para a identificação de alterações genéticas em grande escala 

é a análise em microscópio óptico de cromossomos metafásicos por meio da técnica de 

bandeamento G. Alterações genéticas grandes o suficientes para serem vistas por 

bandeamento G (comumente 5 Mb ou maiores) são quase sempre patogênicas e não fazem 

parte da variação genética humana normal, salvo algumas raras exceções. Essa técnica também 

possibilita a identificação de translocações de segmentos cromossômicos. 
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Quadro 1-2: Algumas síndromes com defeitos de membros e os genes já associados 

Síndrome OMIM Her. Gene alterado Defeito de Membros Outros defeitos 
Holt-Oram 142900 AD TBX5 Membros superiores: anomalia dos raios radiais Malf. cardíaca 

Okihiro 607323 AD SALL4 Anomalia dos raios radiais Anom. de Duane; Defeito renal, cardíaco, vertebral e coanal 

Displasia isquiopatelar 147891 AD TBX4 Ossificação anormal da junção isquiopubica; patela hipoplásica Micrognatia; fenda lábiopalatina 

Pé torto congênito 119800 AD PITX1 Pé torto, assimetria dos membros inferiores   

LADD 149730 AD FGF10; FGFR3/2 Membro inferior: 1º dígito largo; sindactilia II-III e III-IV Def. de orelha, ducto lacrimal e dental; surdez; agen. renal 

Tetramelia 273395 AR WNT3 Tetramelia Def. pulmonar, gastro-intestinal, renal e cardíaco; dismorfia 

Cenani-Lenz 212780 AR LRP4 Oligosindactilia; rádio e ulna curtos e fundidos   

EEC 604292 AD TP63 Ectrodactilia Displasia ectodérmica; fenda labiopalatina 

ADULT 103285 AD TP63 Ectro/sindactilia Displasia ectodérmica; hipoplasia de seios e mamilos; sardas  

Membro-mamária 603543 AD TP63 Ectro/sindactilia; fenda no pé Def. no ducto lacrimal; displasia ungueal; seios hipoplásicos 

AEC 106260 AD TP63 Ectro/sindactilia Displasia ectodérmica; fenda labiopalatina; anquilobléfaro 

Greig 175700 AD GLI3 Sindactilia; polidactilia pré/pós-axial Macrocefalia; proeminência frontal; hipertelorismo 

Pallister-Hall 146510 AD GLI3 Sindactilia; polidactilia central/pós-axial Hamartoma hipotalâmico; disfunção pituitária 

Aquiropodia 200500 AR LMBR1 (ZRS)* amputação das extremidades distais   

Ulnar-mamária 181450 AD TBX3 Anomalia dos raios ulnares Hipoplasia mamária; anom. cardíaca, dental e genital 

Smith-Lemli-Optiz 270400 AR DHCR7 Sindactilia II-III no pé; polidactilia pós-axial Def. intelectual/desenvolvimento; malf. mult., dism. Facial 

Fuhrmann 228930 AR WNT7A Unhas displásicas/ausentes; fíbula hipoplásica/ausente   

AARRS 276820 AR WNT7A focomelia, oligodactilia, unhas ausentes Anomalias genitais 

Unha-patela 161200 AD LMX1B Defeitos de unha, patela e joelho Glaucoma de ângulo aberto; anom. Glomerular 

Mão-pé-genital 140000 AD HOXA13 1º raio curo; 5º dedo da mão curto; fusão do carpo Defeito urogenital 

Guttmacher 176305 AD HOXA13 Anomalia pré-axial; polidactilia pós-axial na mão Hipospadias 

RUSAT 605432 AD HOXA11 Sinostose radio-ulnar proximal Trombocitopenia amegacariocítica 

Hunter-Thompson 201250 AR GDF5 Membro curto, regiões intermediárias e distais mais afetadas   

Condroplasia de Grebe 200700 AR GDF5 Encurtamento dos mebros; polidactilia pós-axial   

Du Pan 228900 AR GDF5 Ausência de fíbula; braquiodactilia; pé torto   

SYM1A 185800 AD NOG Anquilose da junta interfalangeal proximal; fusão carpal/tarsal surdez condutiva 

Townes-Brocks 107480 AD SALL1 Polidactilia pré-axial; polegar trifalângico Imperfuração anal; defeitos de orelha e urogenitais 

Robinow AR 268310 AR ROR2 Braquiomelia meso/acromélica; anormalidades do rádio/ulna Dism. facial; defeito orodental; hipoplasia genital 

Robinow AD 180700 AD WNT5A Mesomelia; mão pequena; falange terminal bífida  Dism. facial; hiperplasia gengival; defeitos renal e genitais 

Apenas algumas características clínicas das síndromes são apresentadas. Para uma descrição completa é recomendado acessar o portal do OMIM. 

AD, autossômico dominante; AR, autossômico recessivo; dism, dismorfismo Her, padrão de herança; def, defeito; malf, malformação; anom, anomalia. 

* Na região intrônica do gene LMRB1 há um importante enhancer do gene SHH, conhecido como ZRS. 
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A técnica de hibridação fluorescente in situ (FISH, do inglês, fluorescence in situ 

hibridization) complementa a técnica de bandeamento por introduzir componentes 

moleculares (citogenética molecular) e permitir a identificação de pequenos segmentos 

cromossômicos ao microscópio óptico, o que não seria possível por meio da citogenética 

convencional. A observação de translocações cromossômicas equilibradas por bandeamento G 

e delimitação das regiões alteradas por FISH pode ser uma excelente estratégia para se 

identificar a causa de doenças a nível gênico. Essas ocorrências já permitiram inúmeras vezes o 

estabelecimento de correlações entre alterações gênicas no ponto de quebra (ou próximos a 

ele) e doenças. 

Por exemplo, utilizando essas técnicas, David e col. (2009) identificaram um lócus 

relacionado à ectrodactilia. O cariótipo seguido do bandeamento G inicialmente permitiu 

identificar uma translocação equilibrada, t(2;11) (q14.2;q14.2). Contudo, a técnica de FISH 

revelou uma perda de material genético na região 2q14.1-q14.2, uma região intergênica 

próxima aos genes GLI2 e EN1. Supõe-se nesse estudo que um enhancer do gene EN1 tenha 

sido afetado pela translocação e seja essa a causa da ectrodactilia no paciente. Em outro 

estudo, Fonseca e col. (2013), utilizando as técnicas de bandeamento G e de FISH, identificaram 

duas translocações aparentemente equilibradas, t(7:17) (p13;q24) e t(17;20) (q24.3;q11.2), em 

dois casos esporádicos com diagnóstico de displasia campomélica acampomélica. Os pontos de 

quebra destas translocações eram intergênicos e estavam localizados a aproximadamente 700 

kb do gene SOX9, o qual já foi relacionado com defeitos esqueléticos. Foi postulado que estas 

translocações provavelmente ocorreram em um enhancer adicional do gene SOX9. 

Outra técnica importante na citogenética molecular é a hibridação genômica 

comparativa por microarranjos (array-CGH, do inglês, array-comparative genomic 

hibridization). Essa técnica permite a detecção de variações no número de cópias (CNV, do 

inglês, copy number variation) em milhares de sequências alvo distribuídas por todo o genoma. 

Essa metodologia não permite a observação direta da estrutura cromossômica e, por isso, não 

permite detectar translocações cromossômicas equilibradas. 

Por exemplo, Klopocki e col. (2011), em estudo colaborativo que incluiu o nosso grupo 

de pesquisa, identificaram o gene alterado responsável pelo quadro clínico de ectrodactilia 

associada a hemimelia tibial por meio de array-CGH (OMIM #612576). Primeiramente, a região 

candidata a conter o gene foi mapeada por estudo de ligação no Brasil, por Lezirovitz e col. 

(2008). Das 56 famílias estudadas, 17 delas, incluindo a brasileira, apresentavam duplicações de 
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tamanhos variados na região 17p13.3, com uma sobreposição mínima de 11,8 kb em uma 

região que contém um único gene, o BHLHA9. A duplicação do gene BHLHA9 foi confirmada por 

reação em cadeia da polimerase (PCR, do inglês, polymerase chain raction) em tempo real, ou 

PCR quantitativo (qPCR), e estudos funcionais confirmaram o papel da duplicação do gene 

BHLHA9 na origem do quadro clínico. 

 

1.3.2 Mapeamento por estudos de ligação 

 

O estudo de ligação tem por finalidade mapear a região cromossômica que contém um 

gene alterado, responsável por um determinado fenótipo que segrega em uma família. O 

princípio básico é a observação de que alelos em lócus que residem fisicamente próximos em 

um cromossomo têm uma probabilidade maior de serem transmitidos em conjunto (ligados) na 

meiose. 

Para se realizar o estudo de ligação, algumas condições são necessárias: (1) família com 

grande número de indivíduos apresentando o fenótipo com um claro padrão de herança 

mendeliana e (2) os marcadores genéticos utilizados devem ser polimórficos, residir em posição 

conhecida no cromossomo, ser numerosos e estar espalhados por todo o genoma. 

Os marcadores moleculares mais comumente utilizados nestes estudos são os do tipo 

microssatélites e os polimorfismos de único nucleotídeo (SNP, do inglês, single nucleotide 

polymorphism). Marcadores do tipo microssatélites têm a vantagem de serem polialélicos e 

consequentemente, são altamente informativos, enquanto que os marcadores do tipo SNPs são 

geralmente bialélicos. Contudo, devido à alta densidade e ampla distribuição dos marcadores 

do tipo SNPs e em virtude da automação do processo de genotipagem, esses marcadores 

permitem varreduras genômicas muito eficientes (Kruglyak, 1997). Atualmente existem 

métodos fáceis e rápidos para se genotipar mais de 1,5 milhões de SNPs, distribuídos por todo 

o genoma, de uma única vez, por meio de arrays de SNPs de alta densidade. 

Para determinar se o lócus do marcador genético co-segrega com o lócus responsável 

pelo fenótipo é necessário realizar o cálculo de Lod score (logaritmo de chances, do inglês, 

logarithm of the odds). Lod scores elevados indicam as regiões cromossômicas candidatas a 

conter o gene que se busca mapear. No entanto, essas regiões mapeadas geralmente são 

grandes, muitas vezes com dezenas ou mesmo com centenas de genes. A busca da alteração 
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genética causativa é trabalhosa e muitas vezes requer o sequenciamento convencional de 

diversos segmentos genômicos. 

Por exemplo, como já mencionado, nosso grupo (Lezirovitz e col., 2008) mapeou um 

novo lócus (OMIM #612576) relacionado com ectrodactilia associada a hemimelia tibial no 

cromossomo 17, utilizando a varredura genômica com 382 marcadores de microssatélites 

seguida de cálculo de lod score de múltiplos pontos. Como descrito, o gene responsável foi 

posteriormente identificado pela análise de array-CGH nesta e em outras famílias. 

Al-Qattan e col. (2013a) identificou um novo lócus de sindactilia cutânea do tipo III na 

região 7q36 utilizando array com 250k SNPs em amostras de oito indivíduos afetados de uma 

mesma família. Nessa região está localizado o enhancer do gene SHH, o ZRS, já associada com a 

sindactilia do tipo IV. Contudo, apesar do mapeamento correto, nenhuma variante ou CNV 

foram identificadas pelas técnicas de sequenciamento de Sanger e array-CGH. Até hoje não se 

conhece a natureza da mutação neste caso. 

 

1.3.3 Sequenciamento de Sanger e sequenciamento massivo em paralelo 

 

Para identificar alterações genéticas de pequena escala (substituições e 

deleções/duplicações de um único nucleotídeo ou de um pequeno segmento de DNA) são 

utilizadas técnicas moleculares como o sequenciamento convencional de Sanger e o 

sequenciamento massivo em paralelo. 

Desde os anos 90, o sequenciamento convencional de Sanger é realizado de forma 

automatizada, porém o princípio da técnica é o mesmo desenvolvido por Sanger nos anos 70. 

Como o genoma humano é muito grande e o sequenciamento convencional de Sanger abrange 

apenas um pequeno trecho do genoma em cada reação, torna-se necessário, a priori, ter uma 

região candidata pequena a conter a variante responsável pelo fenótipo. Essa região candidata 

pode ser indicada pela (1) busca de genes já descritos na literatura que, quando alterados, 

condizem com o fenótipo apresentado pelo indivíduo e/ou (2) busca de genes presentes em 

regiões candidatas mapeadas por estudo de ligação. Em ambos os casos, pode ser caro, 

trabalhoso e demorado encontrar a variante que explica o quadro clínico. 

Uma técnica de sequenciamento relativamente nova revolucionou a forma de buscar 

alterações gênicas. O sequenciamento massivo em paralelo tem a capacidade de sequenciar 
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um amplo conjunto de regiões genômicas selecionadas (painel de genes), todos os éxons 

(exoma) ou mesmo todo o genoma de um indivíduo, simultaneamente. 

Com essa metodologia é possível identificar todas as variantes, em relação ao genoma 

de referência, que um indivíduo possui. Um grande desafio na interpretação desses dados é a 

tarefa de filtrar essas variantes, a fim de encontrar a variante responsável pelo fenótipo dentre 

dezenas de milhares de variantes que cada indivíduo possui em relação à referência. 

Por exemplo, Jamsheer e col. (2013), utilizando sequenciamento massivo em paralelo do 

exoma em trios (pai, mãe e filho afetado), identificou uma variante sem sentido no gene FGF16 

no cromossomo X como responsável pelo quadro clínico de fusão metacarpal 4/5. Essa variante 

estava presente em hemizigose no afetado e havia sido herdada de sua mãe heterozigota. Essa 

variante foi sequenciada nos demais membros da família por sequenciamento de Sanger. 

Em outro exemplo, Allen e col. (2014) identificaram por sequenciamento massivo em 

paralelo do genoma a perda de material genético no ponto de quebra de uma translocação 

cromossômica t(2;7)(p25.1;q22) no lócus da ectrodactilia do tipo I. Essa deleção de 106 kb inclui 

um éxon do gene DYNC1I1, recentemente identificado também como enhancer dos genes DLX5 

e DLX6, importantes no processo de desenvolvimento dos membros. 

 

1.3.4 Filtragem de variantes 

 

É estimado que um ser humano saudável possua em média 5 milhões de variantes em 

relação ao genoma de referência. Embora 99,9% sejam variantes em pequena escala 

(substituições, pequenas deleções/inserções), um genoma característico da espécie humana 

contém também de 2100 a 2500 variantes estruturais (1000 genomes project consortium, 

2015). 

Comumente a identificação da variante patogênica se dá por um processo criterioso de 

exclusão de variantes potencialmente não patogênicas e de inclusão de variantes 

potencialmente patogênicas. A esse procedimento damos o nome de filtragem de variantes. No 

processo de filtragem de variantes, a sua busca nos diferentes bancos de dados de sequências 

humanas como o “Exome Aggregation Consortium” (ExAC) (http://exac.broadinstitute.org/), o 

“NHLBI Exome Sequencing Project” (ESP) (http://evs.gs.washington.edu/EVS/) e o 1000 

genomes project (http://www.1000genomes.org/) é essencial. Quase todas as variantes 

patogênicas são raras na população, sendo encontradas em frequências inferiores a 0,01. 
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Em casos familiares de doença, o estudo de ligação é muito útil durante o processo de 

filtragem das variantes. Com os dados da análise de ligação, pode-se selecionar apenas 

variantes presentes em regiões candidatas indicadas pelo cálculo de Lod score. 

A tentativa de predição da patogenicidade de variantes pode ser valiosa no processo de 

filtragem. Diversos programas disponíveis na rede, cada um utilizando seu próprio algoritmo, 

fazem essa predição, como o PolyPhen-2 (Adzhubei e col., 2010), o MutationTaster2 (Schwarz e 

col., 2014), o SIFT (Kumar e col., 2009) e o Provean (Choi e col., 2012). As bases da predição da 

patogenicidade são o grau de conservação dos resíduos de aminoácidos entre diferentes 

espécies e a busca da variante em diferentes bancos de dados. Contudo, essa é uma predição in 

silico e é considerável a taxa de erros. Os resultados combinados de múltiplas ferramentas 

podem aumentar a possibilidade de aferir corretamente a patogenicidade da variante, que 

pode estar subestimada ou superestimada por uma ferramenta quando utilizada 

individualmente. 

Desse modo, nos dias de hoje, apesar da disponibilidade de inúmeras técnicas 

sofisticadas de análise do genoma, a interpretação do significado da variação encontrada é um 

desafio. Estudos clínicos, moleculares e funcionais criteriosos são importantes etapas neste 

processo. 

Embora os genes mais importantes no desenvolvimento de membros já tenham sido 

descobertos e as vias de sinalização, de uma forma geral, já estejam descritas, ainda existem 

inúmeras lacunas sobre vias de sinalização da embriogênese dos membros e muitos genes que 

participam desse processo permanecem obscuros. A descoberta de variantes em genes ainda 

não relacionados ao desenvolvimento de membros ou a descoberta de novas manifestações 

clínicas que resultam de variantes em genes já conhecidos têm o potencial de aumentar a nossa 

compreensão, tanto sobre as vias de sinalização do desenvolvimento quanto sobre a 

manifestação de determinadas doenças. 
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2 Conclusões 

 

Na família 1, os resultados apontam que a variante .1037C>G no gene TP63 é a causa da 

síndrome EEC. Este estudo contribui para elucidar a complexa correlação fenótipo-genótipo na 

síndrome EEC. Eles indicam também a possibilidade da variante c.1037C>G no gene TP63 vir a 

ser relacionada com a síndrome ADULT e com a ectrodactilia não sindrômica. 

Na família 2, os resultados apontam que a variante c.410dupG no gene SALL4 é a causa 

da síndrome de Okihiro sem anomalia de Duane. Este estudo também sugere uma possível 

correlação entre o número de ZFM presentes na proteína truncada e a gravidade dos defeitos 

de membros inferiores associados à síndrome. 

N família 3, baseado na classificação proposta por Malik (2012) e nos achados 

moleculares, o quadro clínico apresentado pela família aqui estudada se classifica como na 

sindactilia do tipo IV e tem como causa uma duplicação de aproximadamente 97 kb incluindo o 

enhancer ZRS do gene SHH. Esses dados contribuem para expandir a compreensão do espectro 

de fenótipos resultantes de duplicações que incluem a região ZRS. 

Na família 4, concluímos que a ocorrência da síndrome de Santos é plausivelmente 

explicada pela variante c.934G>A (p.Gly312Ser) em homozigose no gene WNT7A. A variante 

encontrada é alélica às variantes responsáveis pelas síndromes de Fuhrmann e AARRS. O filho 

do probando manifesta defeitos de membros menos graves como resultado da manifestação 

branda da variante c.934G>A, em heterozigose. Nossos achados contribuem para ampliar o 

conhecimento sobre o espectro dos sinais clínicos associados às variantes no gene WNT7A.
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