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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. 

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. 

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 
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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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Introdução geral 
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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 
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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 o osso posterior 

(ulna/fíbula). 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). O 

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 frequência 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 frequência 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 (modificado de Manouvrier-Hanu e col., 

2012). 
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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, alterações numéricas 

e estruturais, incluindo as translocações e inversões. 
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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 (modificado de 

Manouvrier-Hanu e col., 2012). 

* 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 cromossômico. 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. 

 



38 
 

 
 

Capítulo 2 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 



39 
 

 
 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo principal 

 

O objetivo do estudo é identificar as alterações genéticas responsáveis por defeitos de 

membros em famílias brasileiras. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Mapear os lócus e identificar as alterações genético-moleculares responsáveis pelos 

quadros clínicos apresentados; 

 

• Contribuir ao estudo da manifestação clínica associada às alterações encontradas; 

 

• Realizar estudos funcionais em casos selecionados, para testar o efeito patogênico das 

variantes encontradas; 

 

• Realizar o aconselhamento genético dos indivíduos afetados e seus familiares. 
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3 Casuística e métodos 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

O material biológico das famílias 1 e 2 foi coletado na vigência deste projeto, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo (IB-USP) (CAAE: 37297114.7.0000.5464). Todos os indivíduos, ou 

seus responsáveis, que integram a casuística consentiram em participar da pesquisa mediante a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO). O material genético das 

famílias 3 e 4 foi coletado na vigência de projetos previamente aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos do IB-USP (protocolo nº 084/2008) durante o mestrado de 

Renata Soares Thiele de Aguiar, ocasião em que os termos de consentimento foram igualmente 

assinados. 

 

3.2 Casuística 

 

3.2.1 Família 1 

 

A família 1 foi encaminhada pela Dra. Eliete Pardono (Faculdade de São Paulo) e 

atendida no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (CPGHCT) do IB-USP 

em 2013 pelos Drs. Paulo A. Otto e Regina Célia Mingroni-Netto. A probanda é natural da 

cidade de Belém (Pará, Brasil). O quadro clínico presente na família se caracteriza por 

ectrodactilia, fenda labial e displasia ectodérmica, sinais típicos da síndrome da displasia 

ectodérmica, ectrodactilia e fenda labiopalatina (EEC, do inglês, ectrodactyly-ectodermal 

dysplasia and cleft lip/palate) (OMIM #604292). O quadro clínico detalhado e o heredograma 

serão apresentados no Capítulo 4. 

 

3.2.2 Família 2 

 

A família 2 foi averiguada no Centro de Genética Médica da Escola Paulista de Medicina 

da Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP), em 2004, pela equipe da Dra. Ana 

Beatriz Alvarez Perez. Os resultados do exame físico, registros fotográficos, exames 
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radiográficos e anamnese foram disponibilizados para a nossa equipe. O probando também foi 

atendido na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e os exames foram 

disponibilizados pelo Dr. Luis Garcia Alonso (EPM-UNIFESP). Essa família foi também 

reexaminada pessoalmente por nossa equipe de pesquisa (Drs. Paulo Alberto Otto e Regina 

Célia Mingroni-Netto), em domicílio, na cidade de São Paulo (SP), em 2013. Os sinais clínicos 

presentes em membros da família são: orelha direita em concha, criptorquidia bilateral, desvio 

ulnar do polegar à esquerda, encurtamento do antebraço e mão direita, com desvio radial da 

mão; desorganização do pé direito, além de polegar trifalângico com desvio ulnar dos 

polegares. O quadro clínico detalhado e o heredograma serão apresentados no Capítulo 5. 

 

3.2.3 Família 3 

 

A família 3 foi averiguada pela equipe do nosso laboratório (Laboratório de Genética 

Humana - LGH) em estudos genético-populacionais conduzidos nos remanescentes de 

quilombos do Vale do Ribeira (SP), que se desenvolvem em nosso laboratório desde o ano de 

2000, sob diversas fontes de financiamento da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico). Os indivíduos afetados apresentaram um quadro variável de anomalias das 

extremidades dos membros, incluindo polidactilia, sindactilia e camptodactilia, sem dismorfias 

extra-membros associadas. O quadro clínico detalhado e o heredograma serão apresentados 

no Capítulo 6. 

 

3.2.4 Família 4 

 

A família 4 foi averiguada pela Dra. Silvana Santos (Universidade Estadual da Paraíba) na 

cidade de Riacho de Santana, uma pequena cidade no extremo oeste do Estado do Rio Grande 

do Norte, durante a execução do projeto “Consanguinidade em populações do Nordeste 

Brasileiro: da prospecção de doenças genéticas à intervenção por meio de educação genética” 

coordenado pelo Dr. Paulo Alberto Otto, em 2006. A família é constituída por indivíduos 

afetados por uma nova síndrome, que foi denominada síndrome de Santos (OMIM 613005). 

Sinais clínicos como aplasia/hipoplasia fibular, fêmur hipoplásico, pé torto com deformações e 

grave oligodactilia, anoniquia/hipoplasia ungueal nas mãos, às vezes associados com 
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braquidactilia leve e, ocasionalmente, polidactilia, estão presentes nos afetados. A descrição da 

família foi publicada no trabalho de Santos e col. (2008). O quadro clínico detalhado e o 

heredograma serão apresentados no Capítulo 7. 

 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Coleta de amostras e extração de DNA 

 

O DNA foi extraído a partir de células de sangue periférico dos pacientes. O sangue para 

estudos moleculares foi coletado em tubo de coleta a vácuo, com k3EDTA, e o material 

genético foi extraído por meio de duas metodologias: (1) técnica de extração com fenol e 

clorofórmio (utilizada no material das famílias 3 e 4) e (2) técnica de extração automatizada por 

meio do equipamento Autopure LS (Gentra Systems© Minneapolis, Minnesota, USA) (utilizada 

no material das famílias 1 e 2). A extração automatizada foi realizada por técnicos do CPGHCT 

(IB-USP). 

Após a extração, o material genético de todas as amostras foi quantificado pelo 

espectrofotômetro NanoDrop ND1000 (NanoDrop Technologies©, Wilmington, Delaware, US) 

ou pelo espectrofotômetro de placa Epoch (Biotek©, Winooski, Vermont, US). O sangue para 

estudos cromossômicos por bandeamento G (famílias 1 e 4) foi coletado em tubo de coleta a 

vácuo com heparina sódica. 

 

3.3.2 Estudo cromossômico 

 

Essa técnica foi realizada pela equipe da Dra. Angela Maria Vianna Morgante do 

Departamento de Genética e Biologia Evolutiva (IB-USP). 

As análises cromossômicas foram realizadas a partir de metáfases obtidas de cultura de 

linfócitos de sangue periférico pela técnica padronizada de bandeamento G. 
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3.3.3 Array-CGH 

 

A amostra do probando da família 3 foi inicialmente avaliada durante o mestrado da 

aluna Renata Soares Thiele de Aguiar utilizando-se o "Human Genome CGH Microarray Kit 44K" 

(Agilent Technologies©, Santa Clara, California, USA). 

Durante a execução deste projeto de doutorado, amostras dos probandos das 4 famílias 

(incluindo o da família 3) foram investigadas utilizando-se a plataforma "CytosureTM, ISCA v2 

array 4X180K" (OGT©, Oxfordshire, UK) contendo aproximadamente 180.000 

oligonucleotídeos. Na família 3, as amostras dos pais da probanda e de um de seus filhos não 

afetados foram igualmente analisadas. O procedimento foi realizado pela equipe da Dra. Carla 

Rosenberg (IB-USP). 

Inicialmente o DNA genômico foi digerido e, posteriormente, marcado com random 

primers fluorescentes, com Cy3dCTP na amostra teste e com Cy5dCTP na amostra referência, 

com o "Cytosure Genomic DNA Labelling kit" (OGT©, Oxfordshire, UK). Seguiu-se a purificação, 

utilizando-se “IllustraTM ProbeQuantTM G50 Micro Columns” (GE Healthcare©, Little Chalfont, 

UK). A hibridação ocorreu em lâmina de microarray utilizando o "Agilent Oligo aCGH 

Hybridization kit" (Agilent Technologies©, Santa Clara, California, USA). As imagens do array, 

obtidas com o "Agilent High Resolution Microarray Scanner", foram processadas e analisadas 

utilizando o pacote de programas "Feature Extraction” e “Agilent Genomic Workbench" (ambos 

da Agilent Technologies©, Santa Clara, California, USA), com o algoritmo estatístico ADM2 e o 

limiar de sensibilidade 6,0. Apenas as alterações abrangendo três oligonucleotídeos 

consecutivos com razão log2 alterada foram consideradas pelo programa como possível 

alteração no número de cópias de determinado segmento genômico. 

 

3.3.4 PCR quantitativo em tempo real 

 

A identificação da duplicação do gene BHLHA9 como responsável por um quadro de 

ectrodactilia associada à hemimelia tibial está descrita em um estudo do grupo de pesquisa da 

Dra. Eva Klopocki, que incluiu o nosso grupo de pesquisa em colaboração (Klopocki e col., 

2011). Esse achado nos levou a investigar variações no número de cópias do gene BHLHA9 nas 

amostras das famílias 2, 3 e 4. Reações com primers desenhados para hibridar com os genes 

RPP30 e GADPH foram utilizadas como controle dos experimentos. 
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Na reação de qPCR foram utilizados: 1,5 µl de cada primer (forward e reverse) (1 µM) 

(Quadro 3-1), 7,5µl de “SYBR Green Master Mix” (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, 

Massachusetts, US), 2 µl de DNA genômico (10 ng/µl) e 2,5 µl de água. A termociclagem e a 

detecção da fluorescência ocorreu no equipamento “Applied Biosystems 7500Fast” (Thermo 

Fisher Scientific©, Waltham, Massachusetts, US) e as condições de temperatura foram: 2 min a 

50°C; 10 min a 95°C; 60 ciclos de 15 seg a 95°C e 1 min a 60°C; 15 seg a 95°C; 1 min a 60°C ; 30 

seg a 95°C; e 1 min a 60°C. 

 

Quadro 3-1: Sequência dos primers utilizados para qPCR 

Gene 
Primers (5'-3') Amplicon 

(pb) Forward Reverse 

BHLHA9 CAGTTGCCAGAAAGGCTCAG CCTCAAAGCCCTCACTCTCC 131 

RPP30 TGCGCAGGTTAACTACAGCTC GGTCCAAATCTGCAAACACC 116 

GADPH GCTCCCACCTTTCTCATCC CTGCAGCGTACTCCCCAC 147 

 

Foi calculada a eficiência (E) de cada par de primers na detecção do número de cópias 

do fragmento em estudo. Para isso, realizamos experimentos com diluições seriadas da mesma 

amostra (10 ng/µl, 1 ng/µl, 0,1 ng/µl, 0,001 ng/µl). Ao final das reações, foi gerado um gráfico 

de dispersão contendo os valores do limiar dos ciclos (Ct, do inglês, cicle threshold) para cada 

um dos experimentos. O cálculo da eficiência é dado pela fórmula: 

 

  
  

                           
 

Onde: E = eficiência do par de primers. 

 

Um valor de E igual a 2 representa uma sensibilidade de 100% na detecção da 

concentração da amostra. Todos os primers utilizados resultaram em valores entre 1,9 e 2,1, 

consideradas adequadas para efeito de controle de qualidade. 

O valor de Ct corresponde ao ciclo da PCR, em um gráfico de amplificação (fluorescência 

linear x número de ciclos), a partir do qual ocorre o aumento exponencial na curva de 

amplificação (níveis de fluorescência linear acima do nível basal). 

Para a identificação de CNVs é necessário fazer comparações entre quatro experimentos 

independentes: (1) amostra teste com o gene alvo; (2) amostra teste com o gene controle; (3) 

amostra de referência com o gene alvo; e (4) amostra de referência com o gene controle. Em 
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todos os experimentos foi utilizado o mesmo valor de fluorescência linear, e o Ct de cada 

amostra foi considerado o ciclo onde ocorre a intersecção do valor da fluorescência 

estabelecido com a curva de amplificação. 

O cálculo de quantificação relativa do número de cópias de um determinado segmento 

de DNA é dado pela fórmula de ΔΔCt: 

 

      
          

                                            

              
                                              

 

Onde: Ct = limiar do ciclo; E = eficiência do par de primers. 

 

3.3.5 Estudo de ligação 

 

Para o estudo de ligação foram genotipados marcadores moleculares do tipo SNPs nas 

famílias 2 e 4. O array de SNP utilizado na família 2 foi o de 250k (detalhes sobre o 

procedimento encontram-se no próximo tópico). Já o array de SNPs utilizado na família 4 foi o 

de 50k, procedimento realizado pela aluna Renata Soares Thiele de Aguiar (detalhes sobre este 

procedimento encontra-se em sua dissertação de mestrado; Aguiar, 2011). 

Os cálculos de Lod score com os resultados dos genótipos das famílias 2 e 4 foram 

realizados no presente estudo. 

 

3.3.5.1 SNP-array de 250k 

 

No caso da família 2 foi realizado ensaio de genotipagem de SNP-arrays com chips com 

250.000 SNPs (Affymetrix GeneChip Human Mapping 500K Array). A distância média entre os 

marcadores foi de 11 kb (mediana de 4,8 kb). 

Para início da reação, o DNA genômico foi diluído a 50 ng/µl em TE (10 mM TrisHCL, 

0,1mM EDTA, pH 8,0). Na etapa de digestão foram utilizados: 2 µl de tampão NE3 (10x) 

(Affymetrix©, Santa Clara, California, US), 2 µl de BSA (10x), 1 µl de enzima STY (10U/ul) 

(Affymetrix©, Santa Clara, California, US), 5 µl de DNA (50 ng/µl, diluído em TE) e 14,75 µl de 

água. A reação foi realizada em termociclador sob as seguintes condições: 120 min a 37°C e 20 

min a 65°C. 
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Em seguida, foi realizada a etapa de ligação com os seguintes reagentes: 0,75 µl de 

adaptador Sty (50 µM) (Affymetrix©, Santa Clara, California, US), 2,5 µl de tampão T4 DNA 

ligase (Affymetrix©, Santa Clara, California, US), 2 µl de T4 DNA ligase (400 U/µl) (Affymetrix©, 

Santa Clara, California, US) e 19,75 µl de DNA digerido. A reação ocorreu com a incubação de 

180 min a 16ºC e 20 min a 70ºC. 

As amostras foram em seguida diluídas em água “molecular biology grade” (Lonza©, 

Basel, CH) 25 µl de DNA ligado foram adicionados a 75 µl de água. 

Na etapa de PCR foram realizadas três reações por amostra com os seguintes reagentes: 

10 µl de Buffer Titanium Taq PCR (10x) (Clontech©, Mountain View, California, US), 20 µl de G-

C melt (5 M) (Clontech©, Mountain View, California, US), 14 µl de dNTP (2,5 mM cada) 

(Clontech©, Mountain View, California, US), 4,5 µl de PCR primer 002 (100 µM) (Affymetrix©, 

Santa Clara, California, US), 2 µl de Titanium Taq DNA polimerase (Clontech©, Mountain View, 

California, US), 10 µl de DNA diluído ligado e 39,5 µl de água. A reação ocorreu com as 

seguintes condições de temperatura: 3 min a 94°C; 30 ciclos de 30 seg a 94°C, 45 seg a 60°C e 

15 seg a 68°C; e 7 min a 68ºC. Após esta etapa, as amostras foram aplicadas para realização de 

eletroforese em gel de agarose (2%). O tamanho dos produtos da PCR foi verificado, sendo 

esperados produtos entre 250 e 1100 pb. 

Os produtos da PCR foram a seguir diluídos em 8 µl de EDTA (0,1 M) e submetidos à 

etapa de purificação em placa. As triplicatas das amostras de PCR diluídas foram reunidas em 

um único poço da placa de purificação “DNA amplification clean-up kit” (Clontech©, Mountain 

View, California, US) e, posteriormente, a placa foi submetida a tratamento a vácuo a 600 mbar 

no equipamento “Hydratech vaccum pump” (Bio-rad©, Hercules, California, US) até os poços 

ficarem secos. Em seguida, foram aplicados 50 µl de água “molecular biology grade” (Lonza©, 

Basel, CH) a cada poço e a placa foi submetida novamente à vácuo a 600 mbar. Essa etapa foi 

repetida mais duas vezes. A placa foi retirada do aparelho de vácuo e colocada sobre papel 

absorvente para retirar o excesso de água. A eluição foi realizada acrescentando-se 45 µl de RB 

(recovery buffer) (Clontech©, Mountain View, California, US) no poço, com posterior agitação 

moderada durante 10 min. Após a eluição, o produto de PCR eluído foi transferido para 

microtubos novos. 

Para a etapa de fragmentação foi necessário quantificar os produtos assim purificados. 

De cada amostra foram transferidos 90 µg de DNA purificado para um microtubo novo e foi 

completado o volume final de 45 µl com RB. A reação de fragmentação teve início com o 
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acréscimo de 5 µl de tampão de fragmentação (10x) aos 45 µl de PCR purificado. Preparou-se 

uma mistura de reagente de fragmentação: 12 µl de tampão de fragmentação (10x), 2,18 µl de 

reagente de fragmentação e 105,82 µl de água. A reação ocorreu com: 50 µl do produto da PCR 

purificada; e 5 µl do mix de fragmentação. As amostras foram colocadas em termociclador pré-

aquecido a 37ºC e seguiram as seguintes condições de temperatura: 35 min a 37°C e 15 min a 

95°C. Após esta etapa, foi realizada eletroforese em gel de agarose (2%) para verificar o 

tamanho dos fragmentos (após fragmentação devem ser menores que 180 pb). 

A etapa de marcação ocorreu com: 14 µl de tampão TdT, 2 µl de “GeneCHip DNA 

labeling reagente” (30 nM) (Affymetrix©, Santa Clara, California, US), 3,5 µl de TdT (30 U/µl) e 

50,5 µl do produto da reação de fragmentação. A reação foi incubada nas seguintes condições: 

4 h a 37°C e 15 min a 95°C. 

A etapa de hibridação foi realizada nos chips de 250.000 SNPs (GeneChip Human 

Mapping 250K array STY 250) (Affymetrix©, Santa Clara, California, US). Essa etapa foi realizada 

pela funcionária Simone Ferreira do Laboratório da Dra. Maria Rita Passos-Bueno no 

Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP. Detalhes do protocolo estão no 

GeneChip® Mapping 500K Assay Manual. A leitura do array foi realizada no “Genechip 3000 

Scanner” e interpretada pelo “GeneChip Operating Software” (Affymetrix©, Santa Clara, 

California, US). O resultado dos genótipos foi gerado pelo “Genotyping Console Software” 

(Affymetrix©, Santa Clara, California, US). 

 

3.3.5.2 Marcadores de microssatélites 

 

Utilizou-se também da análise de ligação com microssatélites para confirmar e refinar os 

resultados do estudo de ligação baseado no SNP-array no caso da família 4. Os primers 

marcados com fluorescência utilizados foram selecionados do painel comercial “ABI Prism 

Linkage Mapping Set” (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, Massachusetts, US). Foram 

selecionados 23 primers distribuídos por todo o cromossomo 3 (detalhes sobre os primers 

encontram-se no Capítulo 7). 

A amplificação das regiões de microssatélites ocorreu com: 1,2 µl de dNTPs (2 mM), 1 µl 

de tampão, 0,65 µl do mix de primers (5mM) (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, 

Massachusetts, US), 0,25 de Taq polimerase (5 U/µl), 1,2 µl de DNA (50 ng/ µl). As condições de 

amplificação foram: 12 min a 95°C; 10 ciclos de 15 seg a 94°C, 15 seg a 55°C e 30 seg a 72°C; 20 
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ciclos de 15 seg a 89°C, 15 seg a 54°C e 30 seg a 72°C; e 10 min a 72°C. O produto da PCR foi 

diluído em água, na proporção de 1:15, e seguiu-se a reação com 9 µl de formamida HiDi, 1 µl 

do produto da PCR diluído e 0,01 µl do fluoróforo (ROX ou LIZ). 

Para a análise do tamanho dos fragmentos amplificados contendo os microssatélites, os 

produtos de amplificação foram separados por meio de eletroforese em capilar no aparelho 

“ABI 3730xl DNA Analyzer” (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, Massachusetts, US). A análise 

dos marcadores moleculares fluorescentes foi realizada utilizando os programas “GeneMarker 

software v1.95” (Softgenetics©, State College, Pennsylvania, US) e “Peak scanner software 

v1.0” (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, Massachusetts, US). 

 

3.3.5.3 Cálculo do Lod score 

 

O objetivo do cálculo de Lod score é determinar se a taxa de recombinação (θ) entre 

dois lócus desvia significativamente de 0,5 (situação de não ligação). Um valor de Lod score de 3 

é o mínimo para se aceitar a ligação entre os lócus. Rejeita-se que há ligação quando o Lod 

score é menor ou igual a -2. Scores entre -2 e 3 são considerados inconclusivos. A análise de 

ligação em humanos por meio do cálculo de Lod score, exceto em casos extremamente simples, 

é inteiramente dependente de programas computacionais. 

O cálculo do Lod score foi realizado no programa MERLIN (Abecasis e col., 2002) 

utilizando-se os resultados da genotipagem tanto dos marcadores do tipo SNPs (Famílias 2 e 4) 

quanto dos marcadores de microssatélites (Família 4). Foi utilizado o cálculo de múltiplos 

pontos, em modelo paramétrico e assumindo que o alelo mutado é raro (frequência do alelo de 

0,001). O padrão de herança e o valor de penetrância utilizados nos cálculos serão descritos nos 

capítulos correspondentes a cada família. 

 

3.3.6 Sequenciamento de Sanger 

 

O sequenciamento de Sanger foi utilizado para buscar variantes em genes candidatos ou 

confirmar sua presença após sequenciamento massivo em paralelo. 

Para a PCR utilizaram-se os seguintes reagentes: 2,5 µl de tampão; 2,5 µl de DMSO 

(dimetilsulfóxido); 0,4 µl de MgCl2 (50mM); 2,5 µl de dNTPs (2 mM); 0,5 µl de cada primer 

(forward e reverse) (10 µM); 0,25 µl de Taq Polimerase (5 U/µl) (Thermo Fisher Scientific©, 
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Waltham, Massachusetts, US) e 15,6 µl de água. As seguintes condições de temperatura foram 

utilizadas: 4 min a 95°C; 35 ciclos de 30 seg a 95°C, 40 seg a 60°C e 50 seg a 72°C; e 10 min a 

72°C. 

Os produtos da PCR foram purificados com: 0,5 µl da enzima Exonucleases I (Exo) 

(Affymetrix©, Santa Clara, California, US), 1 µl da enzima Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) 

(Affymetrix©, Santa Clara, California, US) e 8 µl do produto da PCR. A reação foi realizada em 

termociclador a 37°C por 1 h e 80°C por 15 min. 

A reação de sequenciamento foi realizada de forma bidirecional nas seguintes 

condições: 2 µl de “BigDye terminator v3.1” (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, 

Massachusetts, US), 1 µl de tampão, 0,5 µl de cada primer (10 µM) (forward ou reverse), 3 µl do 

produto de PCR purificado e 5 µl de água. A reação ocorreu nos seguintes ciclos: 96°C por 4 

min; e 25 ciclos de 96°C por 10 seg, 50°C por 5 seg e 60°C por 4 min. 

Para a purificação das reações, adicionou-se 300 µl de água aos poços da placa de 

purificação (Millipore©, Billerica, Massachusetts, US) com Sephadex e incubou-se por 2 horas. 

Seguiu-se centrifugação por 5 min a 2100 RPM. Adicionou-se 150 µl de água e centrifugou-se 

por 7 min a 2100 RPM. As amostras foram adicionadas aos poços da placa e foram 

centrifugadas por 5 min a 2100 RPM. 

Os produtos de sequenciamento purificados foram enviados para o CPGHCT, onde 

foram realizadas as etapas finais da reação de sequenciamento e a eletroforese capilar, 

utilizando-se o equipamento “ABI 3730xl DNA Analyzer” (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, 

Massachusetts, US). Os resultados foram analisados utilizando-se do programa “Bioedit” (Ibis 

Biosciences©, Carlsbad, California, US), tanto por inspeção visual quanto por métodos de 

análises de sequência do próprio programa. 

 

3.3.7 Sequenciamento massivo em paralelo do exoma 

 

Foi realizado o sequenciamento massivo em paralelo do exoma com amostras da família 

2 (1 amostra), da família 3 (5 amostras) e da família 4 (2 amostras). Todo o procedimento 

laboratorial de sequenciamento assim como os procedimentos de bioinformática para geração 

dos arquivos VCFs anotados foram realizados pela equipe do CPGHCT, com exceção de uma 

amostra da Família 4, a qual foi sequenciada pela equipe da Dra. Carla Rosenberg. 
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3.3.7.1 Procedimento laboratorial 

 

A amostra de DNA foi fragmentada mecanicamente e a biblioteca foi preparada e 

enriquecida utilizando diversos kits: “Nextera rapid capture” (Illumina©, San Diego, California, 

US) com duas amostras da família 3 (II:16 e III:21); “TruSeq Exome Library Prep Kit” (Illumina©, 

San Diego, California, US) com uma amostra da família 4 (V:12), a amostra da família 2 (II:6) e 

uma amostra da família 3 (III:23); e “SureSelectQXT Target Enrichment” (Agilent Technologies©, 

Santa Clara, California, USA) com duas amostras da família 3 (I:1 e I:2). O DNA fragmentado foi 

ligado a adaptadores sintéticos para que ocorresse a amplificação dos fragmentos de DNA 

(enriquecimento da biblioteca). 

As bibliotecas dos exomas foram então capturadas por partículas magnéticas e 

quantificadas em equipamento “Bioanalyzer 2100” (Agilent Technologies©, Santa Clara, 

California, USA) e por PCR em tempo real (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, Massachusetts, 

US). 

O procedimento laboratorial de uma amostra da família 4 (IV:20) foi realizado pela 

equipe da Dra Carla Rosenberg. A biblioteca foi preparada e enriquecida com o kit 

"SureSelectXT" (Agilent Technologies©, Santa Clara, California, USA). 

O sequenciamento massivo dos fragmentos da biblioteca genômica enriquecida foi 

realizado na plataforma “HiSeq 2500” (Illumina©, San Diego, California, US), ocorrendo a 

geração de milhões de reads (fragmentos de leitura de sequência). 

 

3.3.7.2 Procedimento de bioinformática  

 

O resultado do sequenciamento massivo em paralelo é fornecido na forma de dois 

arquivos com extensão “fastQ” contendo todas as leituras (reads). Um arquivo contém as reads 

“forward” e, o outro, as “reverse”. 

O programa “Burrows-Wheeler Aligner” (BWA) (Li e Durbin, 2009) foi utilizado para 

alinhar esses reads ao genoma de referência (hg19) e reunir os arquivos com as sequências 

“forward” e “reverse” em um único arquivo com extensão “sai”. 

O programa Picard (Broad Institute, Cambridge, Massachusetts, US) foi utilizado para 

transformar o arquivo “sai” em arquivo “bam”, o qual ocupa menos espaço e pode ser 

visualizado em programas como o IGV (Broad Institute, Cambridge, Massachusetts, US). O 
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programa IGV permite a visualização das reads alinhadas ao genoma referência. Além disso, o 

programa Picard foi utilizado para avaliar a qualidade de cada read, excluir as leituras em 

duplicatas e determinar as posições dos indels. 

O programa GATK (Broad Institute, Massachusetts, US) foi utilizado para realinhar os 

indels à esquerda, recalibrar a qualidade das bases e gerar o arquivo com as variantes na 

extensão “VCF”. 

O arquivo VCF contém informações sobre todas as variantes detectadas em relação ao 

genoma de referência, como: posição cromossômica, genótipo, número de reads para cada 

alelo, qualidade das reads, dentre outras informações. Dados adicionais sobre a variante como 

posição no gene, tipo de variante (missense, sinônima, inserção e etc), efeito sobre a proteína 

(alteração do aminoácido), posição (éxon, íntron, 5’UTR e etc), frequência em bancos de dados 

de sequenciamento, predição da patogenicidade e número de entrada no OMIM 

(www.omim.org/) foram obtidos por meio do software “ANNOVAR” (Wang e col., 2010). 
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4 Nova variante c.1037C>G (p.Ala346Gly) no gene TP63 como causa 

da síndrome EEC 
 

4.1 Abstract 

 

Ectrodactyly-ectodermal dysplasia and cleft lip/palate (EEC) syndrome is an 

autosomal dominant disorder determined by variants in TP63 gene. Most cases of EEC 

syndrome are associated to mutations that affect the DNA binding domain (DBD) region of 

the p63 protein. Here, we report on a three-generation Brazilian family with three individuals 

affected by EEC syndrome determined by a novel mutation c.1037C > G (p.Ala346Gly) in TP63 

gene. The disorder in this family exhibits a broad spectrum of phenotypes: the proband 

presents the complete constellation of EEC syndrome manifestations; her affected son 

presents ectrodactyly and ectodermal dysplasia; and her affected father presented only 

ectrodactyly. Our findings contribute to elucidate the complex phenotype-genotype 

correlations in EEC syndrome and other related TP63-mutation syndromes. The possibility of 

the mutation c.1037C>G being related both to acro-dermato-ungual-lacrimal-tooth (ADULT) 

syndrome and SHFM cannot be ruled out. 

 

4.2 Resumo 

 

A síndrome da displasia ectodérmica, ectrodactilia e fenda labiopalatina (EEC, do 

inglês, ectrodactyly-ectodermal dysplasia and cleft lip/palate) é uma condição clínica com 

padrão de herança autossômico dominante determinada por variantes no gene TP63. A 

maioria dos casos são associados a alterações do domínio de ligação ao DNA da proteína 

P63. Descrevemos uma família com três indivíduos afetados pela síndrome EEC que resulta 

de uma variante não descrita, c.1037C>A (p.Ala346Gly), no gene TP63. A doença na família é 

caracterizada por um espectro variado de fenótipos: a probanda apresenta todos os sinais 

clínicos característicos da síndrome; o filho da probanda apresenta ectrodactilia e displasia 

ectodérmica; e o pai da probanda apresentava apenas ectrodactilia. Nossos achados 

contribuem para elucidar a complexa correlação genótipo-fenótipo na síndrome EEC e em 

outras síndromes associadas às variantes em TP63. A possibilidade da variante c.1037C>A vir 
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a ser relacionada também com a síndrome ADULT e à ectrodactilia não sindrômica não pode 

ser descartada. 

 

4.3 Introdução 

 

A síndrome displasia ectodérmica, ectrodactilia e fenda labiopalatina (EEC, do inglês, 

ectrodactyly-ectodermal dysplasia and cleft lip/palate) (OMIM 604292) é uma condição 

clínica com padrão de herança autossômica dominante que pertence ao grupo das displasias 

ectodérmicas (Clements e col., 2009). A síndrome EEC se caracteriza pela presença de 

ectrodactilia, fenda labiopalatina e displasia ectodérmica afetando a pele, cabelo, unhas e 

dentes. Outras manifestações incluem sindactilia, ausência ou número reduzido de glândulas 

salivares, sebáceas e sudoríparas, hipoplasia dos mamilos e glândulas mamárias, defeitos no 

duto nasolacrimal, surdez condutiva ou sensorioneural, dismorfia facial, infecções crônicas e 

recorrentes do trato respiratório, defeitos gênito-urinários e atraso do desenvolvimento 

(Celli e col., 1999). A expressividade é extremamente variável (Rodini e Richieri-Costa, 1990; 

Celli e col., 1999; Rinne e col., 2006) e a penetrância é praticamente completa, com apenas 

alguns poucos casos com falta de penetrância relatados (Roelfsema e Cobben, 1996). 

A EEC já foi mapeada em três lócus diferentes: A EEC1 (%129900) foi mapeada na 

região cromossômica 7q21 (Qumsiyeh, 1992), embora haja poucos casos relatados com 

ligação a essa região e o quadro clínico seja ligeiramente diferente da síndrome EEC clássica. 

A EEC2 foi mapeada no cromossomo 19, porém, posteriormente, foi identificada a presença 

de uma variante no gene TP63, em outro cromossomo, como a responsável pela doença 

nesse caso (é possível que a forma EEC2 não exista, na verdade). A EEC3 (#604292), a forma 

clássica da síndrome, foi mapeada na região cromossômica 3q27 e resulta de variantes 

patogênicas no gene TP63 (Celli e col., 1999). A maioria dos casos de síndrome EEC clássica, 

se não todos, resultam de variantes que alteram a função do gene TP63 (Clements e col., 

2009). 

A síndrome EEC é uma entre as cinco síndromes de displasia ectodérmica causadas 

por variantes patogênicas no gene TP63, que são, além da síndrome EEC: síndrome acro-

dermato-ungueal-lacrimal-dental (ADULT, OMIM 103285); síndrome anquilobléfaro, defeitos 

ectodérmicos e fenda labiopalatina (AEC, OMIM 106260); síndrome membro-mamária (LMS, 
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OMIM 603543); e síndrome de Rapp-Hodgkin (RHS, OMIM 129400). A ectrodactilia não 

sindrômica do tipo IV (SHFM4, OMIM 605289) e, muito raramente, a fenda labiopalatina não 

sindrômica também podem ser causadas por variantes em TP63 (Leoyklang e col., 2006; 

Rinne e col. 2006). 

Todas as condições clínicas relacionadas com mutações no gene TP63 exibem 

fenótipos que se sobrepõem com a síndrome EEC, complicando o diagnóstico diferencial 

entre elas (Figura 4-1). Outro fator que complica o diagnóstico diferencial é a expressividade 

variável. Por esses motivos, alguns autores defendem a utilização do termo genérico 

“displasias ectodérmicas associadas ao TP63” (Clements e col., 2009; Rinne e col., 2006; Celik 

e col., 2011). 

 

 

Figura 4-1: Combinações dos sinais de displasia ectodérmica, fenda labiopalatina e ectrodactilia em doenças 

associadas ao TP63. ADULT, síndrome acro-dermato-ungueal-lacrimal-dental; AEC, síndrome defeitos 

ectodérmicos e fenda labiopalatina; EEC, síndrome displasia ectodérmica, ectrodactilia e fenda labiopalatina; 

LMS, síndrome membro-mamária; RHS, síndrome de Rapp-Hodgkin; SHFM4, ectrodactilia não sindrômica do 

tipo IV (Modificado de Rinne e col., 2006). 

 

O gene TP63 compartilha diversas regiões homólogas com TP53, porém, 

diferentemente de TP53, TP63 não participa do processo de supressão tumoral. O fator de 

transcrição P63, produto do gene TP63, tem como principal função a manutenção da 

morfogênese do epitélio estratificado e é um fator de transcrição chave no desenvolvimento 
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do epitélio, dos membros e no desenvolvimento craniofacial (Clements e col., 2009; Monti e 

col., 2013). 

A proteína P63 pode ser expressa em, no mínimo, 10 isoformas. Essas isoformas 

surgem devido à combinação de dois processos: (1) A presença de dois promotores distintos, 

que podem originar a proteína com o domínio de transativação (TA) ou sem esse domínio 

(ΔN); e (2) a possibilidade de cinco alternativas de splicing, que podem resultar em cinco 

isoformas distintas quanto à região C-terminal (α, β, γ, δ e ε). Todas as 10 isoformas de P63 

contém um importante domínio de ligação ao DNA conhecido como DBD (do inglês, DNA-

binding domain) e um domínio de oligomerização. Porém, somente as isoformas α possuem 

o domínio de interação com proteína conhecido por SAM (do inglês, sterile alpha motif) e 

um domínio transinibitório (TI) (Figura 4-2) (Vanbokhoven, 2011). Ainda não se sabe 

completamente a função de cada uma das isoformas de P63. Ambas as isoformas TAp63 e 

ΔNp63 estão presentes em camundongos, tanto em embriões quanto no epitélio após o 

desenvolvimento; contudo, a isoforma ΔNTP63 é a mais abundante. 

 

 

Figura 4-2: Representação da organização exônica do gene TP63 e os eventos de splicing alternativos. 

Promotores alternativos (P1 e P2) dão origem as isoformas com o sítio de transativação (TA) ou sem esse sítio 

(ΔN). B: Representação das isoformas da proteína P63. Para as isoformas TA, apenas TAP63 α é mostrada. AA, 

aminoácido; DBD, domínio de ligação ao DNA; OD, domínio de oligomerização; SAM, sítio alfa estéril; TA*, 

domínio de transativação das isoformas ΔN; TI, domínio transinibitório (Modificado de Van Bokhoven e col., 

2011). 

 

Mais de 30 variantes patogênicas diferentes no gene TP63 já foram associadas com a 

síndrome EEC. A grande maioria das variantes está presente na região que corresponde ao 

DBD, com apenas duas variantes descritas fora dessa região, ambas presentes no domínio 
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SAM. Variantes afetando cinco resíduos de arginina na região DBD (p.Arg204, p.Arg227, 

p.Arg279, p.Arg280, e p.Arg304) são responsáveis por aproximadamente 90% dos casos de 

EEC (Rinne e col., 2006). De forma geral, há uma correlação genótipo-fenótipo nas displasias 

ectodérmicas associadas ao TP63: as variantes na região DBD normalmente são associadas 

às síndromes EEC e ADULT e as variantes presentes nas regiões SAM e TI normalmente são 

associadas às síndromes AEC e RHS (Rinne e col., 2006; Browne e col., 2011). 

Na presença de variante que altera a função da região DBD do gene TP63, a principal 

isoforma responsável pelo quadro clínico, na EEC, é a isoforma ΔNP63. A isoforma TAP63 

tem apenas o papel de modulador do fenótipo (Lindahl e col., 2013). 

 

4.4 Casuística 

 

A genealogia da família 1 está representada na Figura 4-3. O quadro clínico presente 

na família se caracteriza por ectrodactilia, fenda lábiopalatina e displasia ectodérmica. 

 

 
Figura 4-3: Heredograma da família 1 (Modificado de Alves e col., 2015). 

 

4.4.1 Descrição clínica 

 

I:2 – O pai (falecido) da probanda foi relatado como apresentando ectrodactilia, sem 

fenda labiopalatina ou qualquer displasia ectodérmica. 
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II:2 - A probanda, nascida na região norte (idade de 45 anos na ocasião do exame), 

apresenta o quadro clínico completo da síndrome EEC: ectrodactilia bilateral nas mãos e nos 

pés; fenda labiopalatina, dacriocistite (secundária à obstrução do ducto lacrimal) com 

ulceração corneana, blefarite, blefarofimose, surdez sensorioneural bilateral e hipodontia. 

Adicionalmente, ela tem hipotireoidismo (Figura 4-4:A, C e E). 

III:1 - O filho afetado (idade de 9 anos ao exame) também possui ectrodactilia 

bilateral em membros superiores e inferiores. Porém, nos membros inferiores, a fenda é 

acompanhada de malformação dos ossos da perna, provavelmente hemimelia tibial e/ou 

fibular (as extremidades dos membros inferiores foram amputadas). Ele também apresenta 

dacriociste, hipodontia, cabelo esparso e hipopigmentado, blefarite e blefarofimose. 

Contudo, não apresenta fenda labial ou palatina (Figura 4-4:B e D). 

Radiografias e outros exames clínicos dos pacientes não foram disponibilizados para 

nossa avaliação. 

 

4.5 Métodos 

 

Foram realizadas as técnicas de bandeamento G e array-CGH com a amostra da 

probanda (II:1). 

Para o sequenciamento de Sanger foram utilizados primers que amplificam os éxons 

4, 5, 6, 7 e 8, regiões do gene TP63 onde se encontra a sequência nucleotídica da região DBD 

(Quadro 4-1). Foram sequenciadas as amostras da probanda (II:1), de seu filho afetado (III:1) 

e de sua filha não afetada (III:2). 

 

Quadro 4-1: Sequência dos primers utilizados para sequenciar o gene TP63 

Gene-

Éxon 

Primers (5'-3') Amplicon 

(pb) Forward Reverse 

TP63-E4 AAGTGCTTCCGACGTGAGG TCGCTAAACTGGGAAGGGG 467 

TP63-E5 CCAGTAGTAAACAGGCAGCATG CCATCGGAGTGCAGAAGTCT 422 

TP63-E6 TTTTGCCACCAACATCCTGT CTGAAGGGAAAGCATGTGGAG 387 

TP63-E7 AACAGGGTTCAGAGTTTGCC GCACAAAGGACAAGCTCTCC 371 

TP63-E8 CCATTCTCAAAGCCGCCATG CACTTGCTGCTGAAGGTCAC 387 
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Figura 4-4: Fotografia dos indivíduos da família 1 afetados pela síndrome EEC. A, probanda (II:1); B, filho da 

probanda (III:1); C, mãos da probanda; D, mãos do filho da probanda; E, pés da probanda. (Alves e col., 2015). 

 

Em relação à variante identificada, foi verificada a sua frequência em diferentes 

bancos de dados (1000 genomes project, NHLBI-ESP e Exac) e a predição de sua 

patogenicidade foi realizada por diferentes softwares (Polyphen-2, SIFT e MutationTaster2). 

A conservação da região entre diferentes espécies foi avaliada com os programas 

MutationTaster2 e Polyphen-2, que utilizam dados do Uniprot (http://www.uniprot.org/). 
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4.6 Resultados 

 

Não foi encontrada qualquer alteração cromossômica após aplicação das técnicas de 

bandeamento G e array-CGH. 

O sequenciamento da região correspondente à DBD do gene TP63 revelou a presença 

de uma variante c.1037C>G no éxon 8 em heterozigose nas amostras da probanda (II:1) e em 

seu filho afetado (III:1). Essa variante não estava presente no material averiguado de sua 

filha não afetada (III:2). 

A variante c.1037C>A no gene TP63 é prevista resultar na substituição de uma alanina 

por uma glicina na posição 346 (p.Ala346Gly), região altamente conservada entre diferentes 

espécies de vertebrados. Essa variante foi prevista ser provavelmente danosa usando as 

ferramentas PolyPhen-2 (score de 0,997) e SIFT (score de 0), e foi prevista ser causadora de 

doença segundo a ferramenta MutationTaster2. Essa variante nunca havia sido descrita na 

literatura e não foi depositada em quaisquer bancos de dados de sequenciamento. As 

numerações dos nucleotídeos e aminoácidos estão de acordo com a nomenclatura 

sistemática aprovada pelo “Human Genome Variation Society” (HGVS) 

(http://www.hgvs.org/). Há algumas divergências entre a numeração das variantes descritas 

nos trabalhos da literatura e o modo como estão aqui descritas, pois atualizamos estas 

descrições para poder fazer comparações com o nosso estudo. A variante foi depositada no 

ClinVar sob o registro rs797044484. 

 

4.7 Discussão 

 

A proteína P63 com a região DBD alterada não é capaz de ativar os genes DLX5 e 

DLX6 na AER (Lo Iacono e col., 2008). Uma variante patogênica no gene DLX5 em humanos 

(Lo Iacono e col., 2008) e o duplo nocauteamento dos genes Dlx5 e Dlx6 em camundongos 

(Merlo e col., 2002) resultam em fenótipo de ectrodactilia. Esses dados sugerem que a 

ectrodactilia, presente na EEC, está principalmente relacionada ao papel da proteína P63 na 

regulação da síntese do fator de transcrição DLX5. 

Restelli e col. (2014) propuseram um modelo para o mecanismo de retroalimentação 

positiva do gene TP63 durante o desenvolvimento dos membros. De acordo com esse 
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modelo, P63 ativa a expressão dos fatores de transcrição DLX5 e DLX6 que irão estimular a 

expressão de FGF8. A proteína FGF8, por sua vez, irá proteger a proteína P63 da degradação 

mediada pela protease PIN1. A ativação desse mecanismo de retroalimentação mantém os 

níveis de P63 e permitem a especialização das células ectodérmicas na AER. 

É sugerido também um segundo mecanismo de retroalimentação positiva entre P63 

e IRF6 (Guerrini e col., 2011). A proteína IRF6 é necessária para a diferenciação celular na 

pele e desenvolvimento do palato, incluindo o processo de fusão palatina (Moretti e col., 

2010). Variantes no gene IRF6 já foram associadas com o quadro clínico de fenda 

labiopalatina em camundongos (Richardson e col., 2006). Portanto, falha nessa interação 

devido às alterações da região DBD do gene TP63 teria o potencial de causar o fenótipo de 

fenda labiopalatina. 

Embora as displasias ectodérmicas associadas ao TP63, de forma geral, sejam 

causadas por variantes em regiões distintas do gene, ainda não há uma correlação genótipo-

fenótipo bem estabelecida para as variantes que levam a uma mesma síndrome, como é o 

caso das variantes que levam à síndrome EEC. Estabelecer essa correlação se torna ainda 

mais complicado devido à expressividade extremamente variável entre indivíduos 

apresentando a mesma variante, mesmo dentro de uma mesma família. Além disso, há 

diversos casos com a mesma variante apresentando quadros clínicos distintos como é o caso 

da variante c.727C>T (p.R243W) que foi associada tanto com a síndrome EEC (Celli e col., 

1999) quanto com a síndrome ADULT (Avitan-Hersh e col., 2010) e o caso da variante 

c.955C>T (p.R319H) que pode causar a síndrome EEC (van Bokhoven e col., 2001), assim 

como uma forma não sindrômica de ectrodactilia (Ianakiev e col., 2000). 

A expressividade variável da síndrome EEC é evidente no presente estudo. Além do 

filho da probanda não possuir o fenótipo de fenda labiopalatina, presente na probanda, o 

defeito de membros inferiores é muito mais grave no filho quando comparado ao defeito 

apresentado pela mãe. Uma vez que o filho da probanda não apresenta fenda labiopalatina 

e apresenta displasia ectodérmica e ectrodactilia, seu fenótipo, se analisado 

individualmente, poderia ser confundido com a síndrome ADULT, a qual normalmente não 

inclui fenda labiopalatina, e na qual pode não ocorrer hipoplasia de mamas ou sardas (Berk e 

col., 2012). A sobreposição clínica entre os dois fenótipos demonstra que a distinção entre as 

síndromes EEC e ADULT é, de certa forma, superficial, como já foi apontado por Reisler e col. 
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(2006). Foi-nos informado que o pai da probanda apresentava apenas ectrodactilia em seus 

quatro membros, sem qualquer outra manifestação da síndrome EEC. Isso poderia indicar 

que a variante c.1037C>G também poderia vir a estar associada com ectrodactilia não 

sindrômica. Esses dados sugerem que, a síndrome EEC, a síndrome ADULT e a ectrodactilia 

não sindrômica, quando associadas a variantes na região DBD, são simplesmente o resultado 

do espectro de expressividade variável de uma mesma condição clínica. 

Esse é o primeiro relato da variante c.1037C>G (p.Ala346Gly). Clements e col. (2009) 

encontraram uma variante na mesma posição nucleotídica, uma mudança de citosina por 

tirosina na posição 1037, resultando na troca da alanina por um ácido aspártico 

(p.Ala346Asp; em seu artigo a variante foi formalmente descrita como p.Ala307Asp). Esse é 

o primeiro relato de uma variante alternativa na mesma posição nucleotídica neste gene. A 

variante descrita por Clements e col. (2009) foi encontrada em uma família com dois 

indivíduos afetados, mãe e filho, e ambos apresentaram displasia ectodérmica, hipodontia, 

fenda labiopalatina bilateral e ectodactilia nos quatro membros. Uma das diferenças 

observadas entre os pacientes descritos por Clements e col. (2009) e o nosso estudo foi o 

padrão da fenda, uma vez que foi bilateral no caso de Clements e col. (2009) e unilateral no 

nosso caso. Outra diferença importante entre as duas descrições foi o grande espectro de 

variabilidade clínica observada dentro de cada família: enquanto que na família estudada 

por Clements e col. (2009) os indivíduos diferiram apenas em relação à presença de displasia 

do ducto lacrimal, no nosso caso, os pacientes diferiram em relação à presença de fenda 

labiopalatina e à gravidade dos defeitos de membros. 

Com base na natureza química do aminoácido, a substituição encontrada em nosso 

estudo, p.Ala346Gly, não altera drasticamente a região da proteína, pois ambos, alanina e 

glicina, são aminoácidos apolares. Por outro lado, a substituição encontrada por Clements e 

col. (2009), p.Ala346Asp, substitui um aminoácido apolar por um aminoácido ácido. O 

quadro de fenda labiopalatina encontrada em nosso estudo possui penetrância reduzida 

(1/3 dos indivíduos afetados), quando comparado com o caso estudado por Clements e col. 

(2009) (todos os indivíduos afetados). Esse fato poderia ser o resultado da alteração química 

mais branda na proteína TP63 na família por nós estudada. Contudo, estabelecer essa 

correlação é difícil, pois o defeito de membro observado no filho da probanda de nosso 
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estudo, aparentemente, é mais grave que o observado no caso estudado por Clements e col. 

(2009). 

A variante p.Ala346Gly foi a responsável pela fenda labiopalatina na probanda, 

provavelmente devido à alteração na interação entre as proteínas P63 e IRF6. Contudo, o 

filho da probanda não apresentou esse fenótipo. Estas diferenças podem ser devidas à 

composição genética de cada indivíduo ou, também, a fatores ambientais. Podemos utilizar 

o mesmo raciocínio para explicar parte das diferenças entre a família estudada por nós e a 

estudada por Clements e col. (2009). Os mecanismos genético-moleculares que modulam a 

expressão das displasias ectodérmicas associadas a TP63 precisam ser melhor elucidados 

para que possamos entender a expressividade variável dessas condições clínicas. 

 

4.8 Conclusões 

 

Os resultados deste estudo contribuem para evidenciar 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. 
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5 Nova variante no gene SALL4 altera matriz de leitura e causa a 

síndrome de Okihiro  
 

5.1 Abstract 

 

Okihiro syndrome, Duane-radial ray syndrome or acro-reno-ocular syndrome (OMIM 

#607323) are alternative denominations describing an extremely variable condition, 

characterized by several radial defects of the upper limbs associated with Duane anomaly. The 

disorder is determined by variants in the SALL4 gene which encodes a transcription factor with 

eight zinc finger motifs. Here we report a novel heterozygous frameshift variant, c.410dupG, 

present in a Brazilian family with five affected individuals. The proband presents a severe 

phenotype characterized by: grossly shortened and deformed forearm, markedly hypoplastic 

and appendicular thumb, malformed right foot and ear malformation. The c.410dupG variant is 

predicted to result in the translation of a truncated protein with 180 amino acid residues, 

lacking seven of the eight zinc finger motifs. The analysis of cases published so far does not 

allow to establish a clear or direct genotype-phenotype correlation, but the three more severe 

foot malformation cases are due to variants predicted to encode truncated proteins lacking 

seven ZFMs. This might indicate a possible correlation between foot malformation and reduced 

size of the protein. 

 

5.2 Resumo 

 

A síndrome de Okihiro, também conhecida como síndrome de Duane de raio radial, é 

uma doença de herança autossômica dominante caracterizada por defeitos radiais dos 

membros superiores (variando de polegar trifalângico à ausência completa do osso do rádio) 

em conjunto com a anomalia oftalmológica de Duane. A síndrome é determinada por variantes 

no gene SALL4 o qual codifica um fator de transcrição com oito regiões de zinc finger. Nós 

descrevemos uma nova variante em heterozigose, c.410dupG, que afeta o quadro de leitura, 

presente em uma família brasileira com cinco indivíduos afetados. O fenótipo do probando é o 

mais grave entre os afetados e é caracterizado por braço grosseiramente curto e deformado, 

dedos da mão direita hipoplásicos com 1° dígito apendicular e polegar trifalângico à esquerda; 
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pé direito malformado com todos os metatarsos hipoplásicos e 2° artelho apendiculado; orelha 

direita pequena e protuberante. A variante c.410dupG é predita resultar em uma proteína 

encurtada com 180 aminoácidos, contendo apenas uma das oito regiões de zinc finger. A 

análise de todos os casos descritos com variantes no gene SALL4 não permite estabelecer uma 

clara correlação entre o fenótipo e os defeitos de membros superiores. Porém, com relação aos 

membros inferiores, os três casos com defeitos mais graves já descritos são causados por 

variantes que resultam em proteínas truncadas com as mesmas sete regiões de zinc finger 

ausentes. Isso poderia indicar uma possível correlação entre defeitos nos membros inferiores e 

o tamanho reduzido da proteína. 

 

5.3 Introdução 

 

A síndrome de Okihiro (OMIM #607323), também conhecida como síndrome de Duane 

de raio radial, é uma doença de herança autossômica dominante caracterizada por defeitos 

radiais dos membros superiores em conjunto com a anomalia oftalmológica de Duane. Os 

defeitos dos membros superiores variam de polegar trifalângico à ausência completa do osso 

do rádio. A anomalia de Duane é caracterizada por limitação da abdução dos olhos e 

estreitamento da fissura palpebral, com retração do globo ocular na adução. Na síndrome de 

Okihiro ocorrem duas formas de anomalia de Duane: tipo I, quando há restrição ou ausência da 

abdução; ou tipo III, quando há restrição ou ausência de abdução e adução (Al-Baradie e col., 

2002; Kohlhase e col., 2002). 

Embora os defeitos radiais dos membros superiores e a anomalia de Duane sejam 

considerados as principais características para o diagnóstico, eles estão presentes em apenas 

91% e 65% dos casos, respectivamente. A expressividade dessa síndrome é extremamente 

variável, mesmo dentro de uma mesma família. A ocorrência de penetrância reduzida, fato 

confirmado com dados moleculares, foi descrita em apenas um indivíduo da literatura 

(Kohlahse e col., 2002). Outros fenótipos comuns observados em pacientes com a síndrome de 

Okihiro incluem defeitos cardíaco, vertebral, renal, facial, da extremidade dos membros 

inferiores e da orelha, além de surdez sensorioneural, atresia anal e distúrbios de pigmentação 

(Al-Baradie e col., 2002; Kohlhase e col., 2003). 

A primeira pista sobre a localização do gene responsável pela síndrome de Okihiro foi 

encontrada por Fraisse e col. (1981), o qual descreveu uma grande deleção no cromossomo 20 
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em pacientes com quadros clínicos que se sobrepunham aos fenótipos da síndrome de Okihiro. 

A alteração genética responsável pela síndrome foi descoberta em estudos realizados por 

Kohlhase e col. (2002) e Al-Baradie e col. (2002), que, de forma independente, encontraram 

variantes no gene SALL4 em afetados e concluíram que a síndrome de Okihiro é o resultado da 

alteração deste gene em heterozigose. 

O gene SALL4 está localizado na região cromossômica 20q13.13-q13.2 e produz um fator 

de transcrição homônimo que existe em três isoformas diferentes, tendo a maior isoforma 

1056 aminoácidos. A proteína SALL4 pertence ao grupo de proteínas SALL (SALL1-4) que 

contêm regiões de zinc finger (ZFM, do inglês, zinc finger motifs), importante domínio de 

ligação proteína-DNA e proteína-proteína. Na proteína SALL4 em particular, são oito ZFM 

dispostos em quatro agrupamentos da seguinte forma: (1) um C2HC ZFM N-terminal, (2) uma 

dupla de C2H2 ZFM, (3) uma trinca de C2H2, e (4) uma dupla de C2H2 ZFM C-terminal. Estes 

agrupamentos são amplamente afastados entre si (Figura 5-1) (Kohlhase e col., 2002). 

 

 

Figura 5-1: Representação da região codificante do RNAm do gene SALL4. As formas ovoides representam as 

regiões correspondentes às ZFM (regiões de zinc finger) na proteína a ser codificada. O primeiro ZFM, N-terminal 

na proteína, é do tipo C2HC (a 5’) e os demais são do tipo C2H2 (modificado de Kohlhase e col., 2002). 

 

O fator de transcrição SALL4 possui um importante papel durante o desenvolvimento 

embrionário, tendo diferentes interações com genes e proteínas distintos. A proteína SALL4 

forma heterodímeros com a proteína SALL1 e interage fisicamente com as proteínas TBX4/5 

(Sakaki-Yumoto e col., 2006; Koshiba-takeuchi e col., 2006). Além disso, a expressão do gene 

SALL4 é regulada pela proteína TBX5 e a proteína SALL4 regula a expressão do gene TBX4. As 

interações entre as proteínas SALL4 e TBX4/5 são importantes para a manutenção da expressão 

da proteína FGF10 no mesoderma apical dos brotos dos membros (Koshiba-takeuchi e col., 

2006). Os fatores de transcrição LEF1/TCF, induzidos pelo resultado da via de sinalização 

WNT/b-catenina, induzem a expressão da proteína SALL4 (Bohm e col., 2016). SALL4 regula a 

expressão do fator morfogênico BMP4, mas esta interação foi demonstrada apenas em tecido 

extra-embrionário (Uez e col., 2008). A proteína SALL4 também possui um importante papel no 
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estabelecimento do potencial de pluripotência de células-tronco embrionárias pela interação 

direta com a proteína NANOG e pela regulação da expressão de NANOG e OCT4 (Zhang e col., 

2006; Wu e col., 2006). 

A interação entre SALL4 e SALL1 explica a sobreposição fenotípica entre as síndromes de 

Okihiro e Townes-Brocks (OMIM #107480). A síndrome de Townes-Brocks é causada por 

alterações no gene SALL1 e é caracterizada por ânus imperfurado, displasia de orelha e 

polidactilia pré-axial e/ou polegar trifalângico (Kohlhase e col., 1998). De forma semelhante, a 

interação entre SALL4 e TBX5 explica a sobreposição de fenótipos entre as síndromes de 

Okihiro e Holt-Oram (OMIM #142900). A síndrome de Holt-Oram é causada por alterações no 

gene TBX5 e é caracterizada por polegar trifalângico e defeitos cardíacos diversos (Li e col., 

1997). 

Até o presente momento, 28 variantes no gene SALL4 já foram associadas à síndrome de 

Okihiro. Destas variantes, 26 são preditas resultar em proteínas truncadas (17 

inserções/deleções e 9 variantes sem sentido) levando à ausência de, no mínimo, um dos ZFM. 

As únicas duas variantes missense já descritas estão presentes em regiões de ZFM, 

provavelmente alterando a sua função. Estes dados ressaltam a importância da presença dos 

oito domínios para a correta função da proteína. 

Uma das 28 variantes descritas foi associada à etiologia da síndrome oculootoradial 

(OMIM #147750) (Paradisi e col., 2007) a qual é, no mínimo, alélica à síndrome Okihiro, se não 

for a mesma condição. Curiosamente, uma das outras 28 variantes descritas já foi associada a 

um quadro erroneamente atribuído à embriopatia causada por talidomida (Kohlhase e col., 

2003). 

 

5.4 Casuística 

 

A família 2 (Figura 5-2) inclui cinco indivíduos com fenótipo de malformação de 

membros, caracterizados principalmente por polegar trifalângico. O probando apresenta 

quadro clínico mais complexo e sindrômico. 
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Figura 5-2: Heredograma da família 2. Estão representadas a presença (+) ou ausência (-) do alelo c.420dupG no 

gene SALL4 (Alves e col., 2016). 

 

5.4.1 Descrição clínica 

 

II:6 - O probando (nascido no ano de 2000) foi examinado em duas ocasiões distintas 

(2004 e 2012), às idades de 4 e 12 anos. Apresenta no membro superior direito antebraço 

grosseiramente curto e deformado com desvio radial, com o rádio extremamente reduzido e a 

ulna gravemente encurtada, mãos com apenas quatro ossos metacarpianos (1° ausente, 2° ao 

5° reduzidos) e um polegar apendicular extremamente hipoplásico (Figura 5-3: A, C e D). No 

membro superior esquerdo o único defeito notado foi um polegar trifalângico (Figura 5-3: B, C 

e E). Em seus membros inferiores, o único defeito significativo é o pé direito malformado com 

todos os cinco metatarsos moderadamente hipoplásicos; desvio tibial acentuado do 1° artelho, 

um 2° artelho apendiculado e um único artelho moderadamente largo (com apenas uma 

falange) correspondente ao 3° e 4° raios dactilares; o 5° artelho é aparentemente normal em 

seu formato e estrutura (Figura 5-3: F e G). O único dismorfismo craniofacial significativo que o 

menino apresenta é uma orelha direita pequena e em abano (Figura 5-3: H e I). O probando 

nasceu com criptorquidismo. Os exames de ultrassonografia abdominal, ecocardiograma e 

eletrocardiograma não revelaram quaisquer alterações. Não apresenta a anomalia de Duane, 

da mesma maneira que os outros afetados da família. 



71 
 

 
 

I:2 - A mãe do probando apresenta polegar hipoplásico na mão direita e polegar 

trifalângico na mão esquerda (Figura 5-4: A e E). Os exames de ultrassonografia abdominal, 

ecocardiograma e eletrocardiograma não revelaram quaisquer alterações.  

II:2 - A irmã do probando tem polegar trifalângico bilateral, ambos apresentando 

camptodactilia pronunciada (Figura 5-4: B e F). Os exames de ultrassonografia abdominal, 

ecocardiograma e eletrocardiograma não revelaram quaisquer alterações. 

II:3 – O irmão do probando apresenta polegar trifalângico na mão direita e polegar 

hipoplásico, com duas falanges e camptodactilia distal, na mão esquerda (Figura 5-4: C e G). Os 

exames de ultrassonografia abdominal, ecocardiograma e eletrocardiograma não revelaram 

quaisquer alterações. 

III:3 – Sua sobrinha recém-nascida não foi submetida a exames de raio-X, mas apresenta 

polegar trifalângico bilateral (Figura 5-4: D e H). Os exames de ultrassonografia abdominal, 

ecocardiograma e eletrocardiograma não revelaram quaisquer alterações. 

 

5.5 Métodos 

 

Amostras de sangue foram coletadas dos indivíduos afetados I:2, II:1, II:2, II:6 e dos 

indivíduos não afetados III:1 e III:2. 

Inicialmente foi realizada a técnica de array-CGH com a amostra do probando e qPCR 

com todas as amostras para verificar CNVs no gene BHLHA9. 

A técnica de SNP-array de 250k foi realizada utilizando as seis amostras coletadas (I:2, 

II:1, II:2, II:6, III:1 e III:2). O Lod score foi calculado pelo programa Merlin, sob o modelo de 

herança autossômica dominante com penetrância completa (k=1). 

Foi realizado o sequenciamento massivo em paralelo do exoma com a amostra do 

probando (II:6). O preparo da biblioteca foi realizado com o “TruSeq Exome Library Prep Kit” 

(Illumina©, San Diego, California, US) e o sequenciamento ocorreu na plataforma “HiSeq 2500” 

(Illumina©, San Diego, California, US). 
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Figura 5-3: Fotografia e imagem de raio-X do probando da família 2. A, imagem de raio-X do membro superior 

direito mostrando rádio extremamente curto e ulna grosseiramente encurvada. B, imagem de raio-X do membro 

superior esquerdo mostrando ossos normais dos antebraços. C, desvio radial grosseiro do antebraço direito e 

polegar trifalângico à esquerda. D, imagem de raio-x da mão direita mostrando polegar apendicular e ausência do 

1° osso metacarpiano. E, imagem de raio-x da mão esquerda mostrando polegar trifalângico e matacarpos 

hipoplásicos. F, imagem de raio-x dos pés mostrando pé direito malformado. G, pé direito malformado, H, cabeça 

com orelha em abano. I, orelha direita em detalhe. Imagens de raio-X e fotografias às idades de quatro anos 

(Figuras A-H) e doze anos (Figura I) (Alves e col., 2016). 

 

 
Figura 5-4: Fotografias e imagens de raios-X das mãos dos parentes do probando da família 2. A e E, indivíduo I:2 

mostrando polegar hipoplásico na mão direita e polegar trifalângico na mão esquerda. B e F, indivíduo II:2 

mostrando polegar trifalângico bilateral com camptodactilia. E e G, indivíduo II:3 mostrando polegar trifalângico na 

mão direita e polegar hipoplásico na mão esquerda com camptodactilia terminal. D e H, Mão direita e esquerda do 

indivíduo III:3, ambas com polegar trifalângico (Alves e col., 2016).  
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A filtragem das variantes ocorreu da seguinte forma: seleção das variantes em 

heterozigose, autossômicas, exônicas ou que alteram sítios de splicing, presentes nas regiões 

cromossômicas com Lod score positivo como indicado pelo estudo de ligação (Lod score > 1,5) e 

com frequência menor que 0,001 nos bancos de dados do 1000 genomes project e NHLBI-ESP; 

exclusão das variantes com baixa qualidade, sinônimas ou com efeito desconhecido, presentes 

em amostras controles da mesma reação (60 amostras de indivíduos com outras doenças) e 

variantes em genes hipervariáveis (Fajardo e col., 2012). 

Após a filtragem, selecionamos os genes com as variantes candidatas e analisamos suas 

funções no portal do GeneCard (www.genecards.org/). Buscamos a associação com doenças no 

portal do OMIM. Analisamos os artigos disponíveis sobre o gene na plataforma do Pubmed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) e pesquisamos o efeito do nocaute de gene ortólogo em 

camundongos no portal do MGI (www.informatics.jax.org/). 

Para confirmar a segregação da melhor variante candidata (a variante no gene SALL4), 

toda a região codificante do gene foi submetida a sequenciamento de Sanger em todas as 

amostras coletadas. Os primers estão descritos no Quadro 5-1. 

 

Quadro 5-1: Sequência dos primers utilizados para sequenciar o gene SALL4 

Gene-
Éxon 

Primers (5'-3') Amplicon 
(pb) Forward Reverse 

SALL4-E1 CTGATGAACACGCCTTTGTC AATCTCGGCTCCTGAATTTG 526 

SALL4-E2a GCCTCCCAAAGTGCTAGGAT GCCACTTTGCCTTTGGCTAAATA 501 

SALL4-E2b GGCAGCTCAGAGGACATGA ATGTTGGCGTGAGGTAGCTT 485 

SALL4-E2c CCACATGTCTCAGCAGGTTT AGCACACGAAGGGTCTCTCT 452 

SALL4-E2d GATGTCAAACCCAAAGACGA CAGCCCTTGGGGAATTATAG 493 

SALL4-E2e CTAATCCCAAGGACCTCACG AGCATCACGGCATTAGTGAA 445 

SALL4-E2f CTCATTTGCCACCGAGTCTT GGCATCTAAGGAAGCCATCA 492 

SALL4-E2g AGCATCGATGTAGAGGAAGTCA GGGCTGCTTCAAGTCATACTC 498 

SALL4-E3 AAGCCAGCTCCAGACTCTCA AAGGAGGAATGGAAGGATGG 500 

SALL4-E4a ACCCCGCTGTAAGTCAAGG GCCGTCAGTAGCACTTGGTT 499 

SALL4-E4b GTTCCTACCCTCCCGGTTT CCTGGGTGATAGAGCGAGAC 453 

 

 

 

 



74 
 

 
 

5.6 Resultados 

 

Não foi encontrada qualquer CNV com significado clínico pela técnica de array-CGH na 

amostra do probando. Também não foi encontrada qualquer CNV no gene BHLHA9 pela técnica 

de qPCR nas amostras dos três indivíduos afetados investigados. 

Foram obtidos valores de Lod score de 1,505 em oito regiões distintas localizadas em 

sete autossomos (Tabela 5-1, Figura 5-5). Nenhum valor de Lod score acima de 1,505 foi 

observado. Pequenas regiões com valores positivos, abrangendo menos de 1 cM, não foram 

consideradas como candidatas. 

 

Tabela 5-1: Regiões com resultados positivos nos cálculos de Lod scores sob o modelo de herança autossômico 

dominante 

Cromossomo 
Posição genética 

(cM) 
Posição física (pb) 

Lod score 
máximo 

2 102 a 112,5 78681528 a 87108211 1,505 
3 54,2 a 56,7 30054818 a 31551780 1,505 
8 61,3 a 79,3 43663675 a 69973433 1,505 

10 123,5 a 130 107371475 a 114711983 1,505 
11 53,2 a 56,2 36206011 a 38967660 1,505 
16 84,7 a 89,7 66709686 a 73918076 1,505 

20 24,2 a 30,2 7305775 a 10016207 1,505 

20 73,7 a 82,7  46438803 a 51524548 1,505 
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Figura 5-5: Gráficos dos resultados dos cálculos de Lod scores nos cromossomos com resultados positivos, sob o 

modelo de herança autossômico dominante. 
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Quanto ao sequenciamento massivo em paralelo do exoma, após os filtros de qualidade, 

o sequenciamento da amostra do probando (II:6) teve em média 39,2 leituras por base e 50,5% 

das bases com no mínimo 20 leituras. Os resultados das etapas de filtragem estão resumidos no 

Quadro 5-2. 

 

Quadro 5-2: Filtragem das variantes presentes na amostra do probando (II:6) 

Filtros 
Número de 
variantes 

Total de variantes geradas pelo sequenciamento 38714 

Variantes em heterozigose 27601 

Após exclusão de variantes em genes hipervariáveis 23117 

Variantes com MAF < 0,001 no NHLBI-ESP e no 1000 genomes project 4952 

Ausentes nos 60 indivíduos controles da reação 645 

Variantes exônicas e em sítios de splicing 493 

Após exclusão de sinônimas ou de efeito desconhecido 286 

Após exclusão das variantes com baixa qualidade 78 

Variantes autossômicas 77 

Variantes em regiões com Lod score igual a 1,505 2 

 

Após a etapa de filtragem, duas variantes candidatas em dois genes distintos foram 

obtidas: c.410dupG, p.Gly138Argfs*43, no gene SALL4 (NM_020436) e c.G610A, p.V204M, no 

gene DUS2 (NM_001271763). 

A variante c.G610A no gene DUS2 possui frequência de 0,000077 no banco de dados do 

NHLBI-ESP e estava ausente no 1000 genomes project. A busca por esta variante no ExaC 

revelou uma frequência de 0,000008. Essa variante foi predita ser deletéria pelo Provean          

(-2.59), danosa pelo SIFT (0.002) e danosa pelo Poliphen-2 (1,0). Contudo, o gene DUS2 

participa do processamento de RNAt e variantes nesse gene nunca foram correlacionadas com 

qualquer quadro clínico congênito (GeneCard, OMIM e no PubMed). Camundongos com esse 

gene nocauteado não apresentam qualquer fenótipo anormal (MGI). A falta de correlação 

entre alterações no gene DUS2 com defeitos congênitos praticamente afastou a associação 

entre esta variante e o quadro clínico. 

A variante c.410dupG no gene SALL4 nunca foi descrita em qualquer banco de dados de 

sequenciamento e é predita gerar um códon de parada prematuro, o qual resultará em uma 

proteína com 180 aminoácidos, ao invés dos 905 esperados. Variantes no gene SALL4 já foram 
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associadas com defeitos de membros, similares aos apresentados pela família de nosso estudo. 

Camundongos com o gene SALL4 nocauteado apresentam defeitos de membros, segundo o 

banco de dados MGI. Por estes motivos, a variante c.410dupG no gene SALL4 foi considerada a 

melhor candidata a explicar o quadro clínico da família. 

O resultado do sequenciamento de Sanger revelou que a variante c.410dupG no gene 

SALL4 está presente em heterozigose em todos os indivíduos afetados testados (I:1, II:2, II:2, 

II:4 e III:3) e ausente nos indivíduos não afetados testados (III:1 e III:2) (Figura 5-2). 

 

5.7 Discussão 

 

A variante c.410dupG no gene SALL4 é predita resultar em uma proteína truncada com 

180 aminoácidos que teria apenas um ZFM, o C2H 5’-terminal. Provavelmente o fenótipo da 

síndrome de Okihiro surge por haploinsuficiência. Esta hipótese é apoiada pelos seguintes 

fatos: os fenótipos causados por grandes deleções, na região do gene SALL4, não são distintos 

dos resultantes de pequenas alterações no gene (Borozdin e col., 2007); camundongos com o 

gene SALL4 nocauteado, em heterozigose, apresentam o quadro clínico similar a síndrome de 

Okihiro (Sakaki-Yumoto e col., 2006). Embora o mecanismo de haploinsuficiência possa explicar 

a maior parte dos casos da síndrome de Okihiro, não se pode saber ao certo se os efeitos 

clínicos das duas variantes missense relatadas na literatura (Miertus e col., 2006; Diehl e col., 

2015) resultam de ganho ou de perda de função da proteína. 

Ainda precisa ser esclarecido se a haploinsuficiência associada a variantes no gene SALL4 

é decorrente ao mecanismo de decaimento do RNAm mediado por mutações sem sentido 

(NMD, do inglês, nonsense-mediated decay). Em heterozigose, apenas o RNAm do alelo sem a 

alteração seria traduzido, resultando em níveis reduzidos de RNAm. O mecanismo de NMD é 

esperado ser particularmente ativo quando o códon de término da tradução prematuro (PTC, 

do inglês, premature termination codon) está localizado a mais de 50 nucleotídeos de distância, 

upstream ou a 5’, da última junção exon-exon (Maquat, 2004). Com base nessa premissa, duas 

das 26 variantes descritas na literatura que resultam em PTC, assim como as duas variantes 

missense, escapariam do mecanismo de NMD (Quadro 5-3). Importante ressaltar que estas 4 

alterações que são previstas escapar do mecanismo de NMD estão associadas com fenótipos 

similares aos fenótipos gerados por variantes previstas como capazes de ativar esse 
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mecanismo. Esses dados reforçam que a haploinsuficiência é devida à ausência da proteína 

SALL4 funcional, independentemente da ocorrência ou não do mecanismo de NMD. 

A investigação da ocorrência de NMD em transcritos com variantes no gene SALL4 seria 

importante para elucidar o mecanismo que leva às malformações dos membros relacionadas ao 

gene SALL4. Tal investigação é dificultada pelo fato que a proteína SALL4, em tecidos humanos, 

é expressa apenas nos primeiros estágios embrionários. Sua expressão em adultos é restrita às 

espermatogônias (Miettinen e col., 2014). 

Se o RNAm resultante da transcrição do alelo c.410dupG não for sujeito ao mecanismo 

de NMD, de forma total ou parcial, sua tradução resultaria em uma proteína truncada idêntica 

à predita como resultado da variante c.496dupC, descrita por Kohlhase e col. (2005) em dois 

casos, um familiar e um esporádico. Ambas as variantes são preditas resultar em uma proteína 

com 180 resíduos de aminoácidos contendo apenas o primeiro ZFM. A respeito do alelo 

c.496dupC, o caso esporádico descrito por Kohlhase e col. (2005) apresenta: hipoplasia da 

eminência tenar, polidactilia preaxial unilateral, anomalia de Duane, surdez condutiva leve, rim 

em ferradura e atresia coanal; o caso familial apresenta: hipoplasia tenar, polegar trifalângico e 

hipoplásico, desvio radial das mãos, anomalia de Duane e atrasia coanal. As diferenças 

fenotípicas observadas entre os casos com as variantes c.410dupG e c.496dupC dizem respeito 

às malformações de orelha e de pé, que foram observadas apenas no caso da variante 

c.410dupG, descrita em nosso estudo, e à anomalia de Duane encontrada no caso com a 

variante c.496dupC, descrita no estudo de Kohlhase e col. (2005). 

Em um modelo especulativo, seria esperado que quanto menor fosse a proteína, ou 

seja, quanto maior o número de ZFM que estivessem ausentes, mais grave seria o fenótipo. 

Contudo, há proteínas truncadas que retêm mais ZFMs do que o previsto na variante 

c.410dupG por nós descrita, e que resultam em fenótipos de membros superiores no mínimo 

de mesma gravidade ou maior. A variante c.2477delC descrita no trabalho de Borozdin e col. 

(2004) é predita resultar em uma proteína com 855 aminoácidos retendo 6 ZFM. Um dos 

indivíduos portadores deste alelo apresenta aplasia bilateral de polegar, rádio e ulna e 

encurtamento de úmero, os quais são mais graves, ou no mínimo, de mesma significância 

clínica do que os sinais presentes no probando do nosso estudo, o qual apresenta a proteína 

SALL4 truncada com apenas 1 ZFM. 
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Quadro 5-3: Variantes no gene SALL4 descritas na literatura 

Variante (nucleotídeo) Proteína Éxon 
Posição do 
códon de 

parada 

Tamanho 
da 

proteína 

N
o
. de 

ZFM 
mantido 

Predição 
de NMD 

Presença de defeitos nos 
membros inferiores 

(N
o
 de indivíduos afetados 

descritos) 

Presença da anomalia 
de Duane 

(N
o
 de indivíduos 

afetados descritos) 

Referência 

c.326delC Pro109fs 2 360 120 1 + No (0/2) Não (0/2) Kohlhase e col. (2003) 

c.410dupG Gly138fs 2 540 180 1 + Defeito no pé direito (1/5) Não (0/5) Alves e col. (2016) 

c.496C>T Gln166* 2 498 166 1 + Pé torto equinovaro (1/2) Não (0/2) Borozdin e col. (2004) 

c.496dupC Gln166fs 2 540 180 1 + Não (0/3) Sim (2/3) Kohlhase e col. (2005) 

c.523A>T Lys175* 2 525 175 1 + 
1º espaço interdigital 

aumentado (1/1) 
Sim (1/1) Kohlhase e col. (2003) 

c.611_614dupCCGT
#
 Pro206fs 2 1158 386 1 + Não (0/2) Sim (1/2) Brassington e col. (2003) 

c.842delG Ser281fs 2 867 289 1 + Não (0/5) Sim (1/5, no mínimo)
+
 Kohlhase e col. (2002) 

c.899_900delCTinsG Pro300fs 2 942 314 1 + Pé torto, sindactilia (1/5) Não (0/5) Borozdin e col. (2004) 

c.941dupC Leu315Serfs 2 1155 385 1 + Não (0/1) Sim (1/1) Kohlhase e col. (2002) 

c.1054delG
#
 Ala352fs 2 1059 353 1 + Não (0/5) Sim (1/5, no mínimo)

+
 Kohlhase e col. (2002) 

c.1223_1226dupGACC Phe410fs 2 1389 463 1-2 + Não (0/2) Sim (2/2) Kohlhase e col. (2005) 

c.1468_1471delTCTT Ser490fs 2 1644 548 1-3 + Não (0/1) Sim (1/1) Kohlhase e col. (2005) 

c.1835_1836dupAC Leu613fs 2 1920 640 1-4 + Não (0/3) Sim (1/3) Kohlhase e col. (2005) 

c.1849C>T Arg617* 2 1851 617 1-5 + 
1º espaço interdigital 

aumentado (2/2) 
Sim (1/2) Kohlhase e col. (2003) 

c.1904delT Phe635fs 2 1917 639 1-5 + Não (0/8) Sim (8/8) Al-Baradie e col. (2002) 

c.1919dupT Met640fs 2 1992 664 1-6 + Não (0/4) Sim (4/4) Yang e col. (2013) 

c.1954C>T Gln652* 2 1956 652 1-6 + Não (0/7) Sim (7/7) Kohlhase e col. (2002) 

c.2288C>A Ser763* 2 2289 763 1-6 + Não (0/3) Sim (1/3, no mínimo)
+
 Kohlhase e col. (2002) 

c.2425delG Ala809fs 3 2565 855 1-6 + Não (0/3) Sim (2/3) Al-Baradie e col. (2002) 

c.2477delC Pro826fs 3 2565 855 1-6 + Não (0/3) Sim (1/3) Borozdin e col. (2004) 

c.2491C>T Arg831* 3 2493 831 1-6 + Não (0/1) Sim (1/1) Borozdin e col. (2004) 
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c.2535_2536delTGinsA Phe845fs 3 2562 854 1-6 + Não (0/1) Sim (1/1) Kohlhase e col. (2005) 

c.2593C>T Arg865* 3 2595 865 1-6 + Não (0/2) Sim (1/2) Kohlhase e col. (2003) 

c.2607delA Gln869fs 3 2739 913 1-6 - Não (0/26) Sim (20/26) Paradisi e col. (2007) 

c.2663A>G His888Arg 3 3162 1054 1-8 - 
1º espaço interdigital 

aumentado (3/3) 
Sim (3/3) Miertus e col. (2006) 

c.2665G>T Glu889* 3 2667 889 1-6 + Não (0/2) Sim (2/2) Borozdin e col. (2004) 

c.2713C>T Arg905* 3 2715 905 1-7 - Não (0/9) Sim (3/9) Terhal e col. (2006) 

c.2732G>A Gly911Asp 3 3162 1054 1-8 - Não (0/1) Não (0/1) Diehl e col. (2014) 

Em negrito, a variante descrita nesta tese. 
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Outro fato que dificulta a correlação genótipo-fenótipo é a expressividade variável do 

fenótipo; este fato também pode ser observado entre os indivíduos da família descrita neste 

trabalho. Todos os parentes afetados do probando apresentam fenótipos mais leves (polegar 

trifalângico é o mais comum) quando comparado com o fenótipo do próprio probando, o qual 

apresenta defeitos de membros superiores mais graves e defeitos de membros inferiores. 

Curiosamente, o defeito de pé apresentado pelo probando foi descrito em outros 

pacientes com a síndrome de Okihiro. Borozdin e col. (2004) descreveu um caso de pé torto 

com sindactilia parcial 2-3 e 4-5 causado pela variante 899-900delCTinsG. Chama a atenção o 

fato de que ambas as variantes c.410dupG e c.900delCTinsG são preditas codificar proteínas 

truncadas com apenas um ZFM. Embora uma correlação genótipo-fenótipo não possa ser 

claramente estabelecida, é intrigante que os três casos mais graves de malformação de pé (os 

dois discutidos neste parágrafo e outro caso de pé torto descrito por Borozdin e col., 2004) são 

devidos a variantes preditas codificar a proteína SALL4 truncada com apenas um ZFM. Isso 

poderia indicar uma possível correlação entre defeitos de pés e número de ZFM ausentes na 

proteína. Contudo, isso só seria explicável se fosse admitido que o RNAm de SALL4 com PTC 

não fosse submetido ao mecanismo de NMD, ou se fosse submetido de forma parcial. O 

número limitado de casos de síndrome de Okihiro com defeitos nos membros inferiores é 

insuficiente para estabelecer definitivamente essa correlação. 

 

5.8 Conclusão 

 

Os resultados deste estudo 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. 
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6 Sindactilia do tipo IV causada por microduplicação da região ZRS, 

acentuadora da transcrição do gene SHH 

 

6.1 Abstract 

 

Syndactyly is a malformation of lib extremities in which adjacent fingers and/or toes are 

webbed due to a failure during the separation process of the interdigital areas. Syndactyly is one 

of the most common limb defects and it is a feature in about 300 syndromes. Here, we describe 

a family with three affected individuals with complete syndactyly in the hands, associated to 

polydactyly. Besides, one of the affected individuals presents zygodactyly in the feet. The 

probable classification of these clinical presentations is syndactyly type IV. Whole exome 

sequencing was performed with the samples collected from the three affected individuals and 

two non-affected ones. No variant that could explain the phenotypes was detected in genes 

related to limb development. Through array-CGH, however, a duplication of about 97 kb 

including the enhancer (ZRS) of the SHH gene, located in the intron 5 of the LMBR1 gene, was 

detected. There are 16 cases of ZRS duplication described in the literature. Among these, in 8 

cases syndactyly type IV was present. These results contribute to expand the knowledge about 

the effects of duplications covering the ZRS enhancer region. 

 

6.2 Resumo 

 

A sindactilia é uma malformação das extremidades dos membros na qual os dedos 

adjacentes estão fundidos devido a uma falha de separação do espaço interdigital. A sindactilia 

é um dos defeitos de membros mais comuns e está associada com cerca de 300 síndromes. 

Descrevemos aqui uma família com três indivíduos com sindactilia completa nas mãos 

associada à polidactilia, sendo que um dos indivíduos apresenta também zigodactilia nos pés. A 

classificação provável deste quadro clínico é de sindactilia do tipo IV. Foi realizado o 

sequenciamento massivo em paralelo do exoma com as amostras dos três indivíduos afetados e 

dos pais não afetados da probanda. Não foi detectada a presença de qualquer variante em 

genes relacionados ao desenvolvimento de membros que pudesse explicar o quadro clínico. Por 

meio da técnica de array-CGH, foi identificada uma duplicação de aproximadamente 97 kb 

incluindo a região regulatória (ZRS) do gene SHH, localizada no íntron 5 do gene LMBR1. Até o 
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momento, 16 duplicações no ZRS foram descritas na literatura. Destas, em apenas 8 estava 

presente a sindactilia do tipo IV. Esses dados contribuem para expandir o conhecimento sobre 

os efeitos das duplicações abrangendo a região ZRS.  

 

6.3 Introdução 

 

A sindactilia é uma malformação das extremidades dos membros na qual os dedos 

adjacentes estão fundidos devido a uma falha de separação interdigital durante o 

desenvolvimento dos membros. O defeito pode ser simples (sindactilia cutânea), no qual 

apenas os tecidos moles estão fundidos. O defeito também pode ser complexo (sindactilia 

óssea), no qual ocorre fusão de ossos adjacentes, podendo compreender apenas as falanges ou 

se estender aos ossos do metacarpo/tarso ou do carpo/tarso (Tonkin, 2009; Malik, 2012). 

Clinicamente a sindactilia é um dos defeitos de desenvolvimento mais heterogêneos 

descritos na literatura médica. Ela pode afetar diferente número de dígitos, afetar tanto as 

mãos quanto os pés, pode ser unilateral ou bilateral, pode ser simétrica ou assimétrica e pode 

ser completa ou parcial (Tonkin, 2009; Malik, 2012). Além disso, a sindactilia pode ser isolada 

ou se apresentar associada com outras anomalias de membros como, clinodactilia, sinostose, 

ectrodactilia, polidactilia ou ocorrer como parte de mais de 300 síndromes (Malik, 2012). 

A sindactilia é um dos defeitos de membros mais frequentes, com uma prevalência 

estimada de 3 a 10/10.000 nascimentos. As estimativas mais elevadas atingem uma prevalência 

de 10 a 40/10.000 nascimentos (Malik, 2012). 

Quando avaliada de forma isolada, a sindactilia pode ser classificada em 9 tipos bem 

caracterizados. A maioria dos casos avaliados é de natureza não-sindrômica e segregam com 

padrão de herança autossômico dominante. Duas formas de sindactilia isolada de herança 

autossômica recessiva e uma forma ligada ao X recessiva já foram descritas. Geralmente, as 

formas autossômicas dominantes são menos graves, possuem expressividade mais variável e a 

penetrância incompleta é mais recorrente (Malik, 2012). 

A classificação das sindactilias está descrita no Quadro 6-1. Essa classificação foi 

proposta por Malik (2012) como uma adaptação e extensão do sistema originalmente proposto 

por Temtamy e McKusik (1978). A representação de cada tipo de sindactilia pode ser observada 

na Figura 6-1 e na Figura 6-2. 
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Quadro 6-1: Atual classificação dos tipos de sindactilia 

Tipo OMIM 
Sindactilia nos dedos da 

mão 
Sindactilia nos 

artelhos 
Her. Lócus/Gene 

I-a 609815 Normal 2/3 AD 3p21.3 

I-b 185900 Cutânea/óssea 3/4  Cutânea 2/3 AD 2q34-q36 

I-c 
 

Cutânea/óssea 3/4 Normal AD 
 

I-d 
 

Normal 4/5 artelhos, cutâneo AD? 
 

II-a 186000 Mesoaxial 3/4, SPD Pós-axial 4/5, SPD AD 2q31; HOXD13 

II-b 608180 SPD central e pós-axial Pós-axial AD 
22q13.3; 

FBLN1 

II-c 610234 SPD central SPD pós-axial AD 14q11.2-q13 

III 186100 4/5, 5° dedo curto Normal AD 
6q21-q23; 

GJA1 

IV-a 186200 
Todos os dedos, 

polidactilia pré/pós-axial, 
mão em formato de copo 

Normal AD 7q36; LMBR1* 

IV-b 
 

Todos os dedos, 
polidactilia pré/pós-axial, 
mão em formato de copo 

Variável com 
polidactilia 

AD 
 

V 186300 
4/5; fusão dos 

metacarpos; 4° e 5° 
metacarpos hipoplásicos 

Mesoaxial AD 2q31; HOXD13 

VI 
 

2/5 2/5 AD 
 

VII-a 212780 
Sinostótica total; fusão 
metacarpal; mão em 

formato de colher 

Sinostótica total; 
fusão metatarsal 

AR 
11p12-p11.2;  

LRP4 

VII-b 
 

Poucos dedos 
deformados 

Variável AD 
15q13.3; 

GREM1-FMN1 

VIII-a 309630 Fusão metacapal 4/5 Normal L-X 
 

VIII-b 
 

Fusão metacapal 4/5 Normal AD 
 

IX 609432 
Sinostótica mesoaxial; 

redução da falange 
Préaxial; hipoplasia 

da falange distal 
AR 17q13.3 

* Na região intrônica do gene LMRB1 há o enhancer do gene SHH, conhecido como ZRS. 
Legenda: AD, autossômico dominante; AR, autossômico recessivo; Her, Herança; L-X, ligado ao 
X. (Modificado de Malik, 2012). 
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Figura 6-1: Representação dos tipos de sindactilia (Ia-III). Regiões interdigitais em cinza representam sindactilia 

cutânea. Ossos em preto correspondem a regiões de sinostose óssea. Ossos em cinza-escuro correspondem a 

regiões com hipoplasia, clinodactilia ou braquidactilia. Ossos tracejados representam elementos amórficos 

(modificado de Malik, 2012).  
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Figura 6-2: Representação dos tipos de sindactilia (IVa-IX). Regiões interdigitais em cinza representam sindactilia 

cutânea. Ossos em preto correspondem a regiões de sinostose óssea. Ossos em cinza-escuro correspondem a 

regiões com hipoplasia, clinodactilia ou braquidactilia. Ossos tracejados representam elementos amórficos 

(modificado de Malik, 2012).  
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De uma forma geral, a sindactilia surge como uma falha no mecanismo de morte celular 

programada no tecido interdigital (Lorda-Diez e col., 2015). A formação do espaço interdigital é 

um processo complexo que requer diversos mecanismos como a apoptose, atraso do 

crescimento e remodelagem da matriz extracelular. Esses processos são regulados pela 

expressão dos genes da família BMP e da família FGF. As proteínas BMPs possuem um papel 

chave na iniciação da condrogênese, diferenciação de cartilagem e apoptose, em particular, no 

espaço interdigital (Manouvrier-hanu e col., 2012). Estas proteínas atuam na indução da 

apoptose por meio da inibição da expressão das proteínas FGFs produzidas na AER, as quais são 

responsáveis pela proliferação celular. Desta forma, alteração do equilíbrio entre a expressão 

das proteínas BMPs e FGFs pode levar à ocorrência de malformações interdigitais (Pajni-

Underwood, 2007). 

 

6.4 Casuística 

 

A Família 3 (Figura 6-3) apresenta quatro indivíduos com fenótipo de sindactilia. 

 

Figura 6-3: Heredograma da Família 3. 

 

O padrão de herança do defeito na genealogia é claramente dominante. Dado que 3/5 

dos filhos da probanda são afetados, o valor de penetrância que melhor explica essa situação 

seria k=1 (penetrância completa). Como há poucos indivíduos afetados, não podemos descartar 

a possibilidade de penetrância incompleta com valor de k próximo a 1. 

 

6.4.1 Descrição clínica 

 

II:16 – Nasceu com sindactilia completa em ambas as mãos (aspecto similar ao 

encontrado nas síndromes com cefalossindactilia como Apert e Greig). Foi operada aos dois 
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anos de idade, as fotografias (paciente adulta) mostram camptodactilia de todos os dígitos, 

polegar hipoplásico à direita e diversos defeitos e deformidades, alguns dos quais 

representando eventualmente sequelas cirúrgicas. Como teve o diagnóstico pré-operatório de 

polissindactilia, é possível que apresentasse algum tipo de polidactilia pré-axial (duplicação da 

falange terminal do polegar) (Figura 6-4). Não apresenta alterações nos membros inferiores. 

III:21 – Também operada na infância, as fotografias (paciente adulta ou adolescente) 

indicam que também era portadora de sindactilia completa das mãos, com aspecto semelhante 

ao de II-16; apresenta camptodactilia conspícua de todos os dígitos; o aspecto dos polegares 

sugere a presença de duplicação da falange terminal. As fotos dão a impressão de que existe 

braquifalangia pelo menos dos dedos II-V em ambas as mãos. (Figura 6-5). Não apresenta 

alterações nos membros inferiores. 

III:22 – Falecida aos 7 anos (atropelamento), havia sido operada na infância com o 

diagnóstico de polidactilia + sindactilia. 

III:23 – Também já operado, as fotografias indicam marcas cirúrgicas de correção de 

sindactilia entre praticamente todos os dedos, camptodactilia, braquifalangia evidente dos 

dedos II-V em ambas as mãos e polidactilia pré-axial conspícua (provável duplicação da falange 

distal na mão esquerda e defeito mais complexo no lado radial da mão direita). Apresenta 

sindactilia cutânea (zigodactilia) completa nos artelhos II-V e háluces alargados (espatulados) 

(Figura 6-6). 

Nós não obtivemos acesso a exames de raio-X e laudos médicos prévios às cirurgias 

corretivas que foram realizadas nos quatro afetados. 

 

6.5 Métodos 

 

Amostras de sangue foram coletadas dos indivíduos afetados II:16, III:21 e III:23 e dos 

indivíduos não afetados I:1, I:2, III:24 e III:25. 

Alterações cromossômicas foram investigadas por meio de cariótipo após bandeamento 

G. A pesquisa de CNVs no gene BHLHA9 foi realizada pela técnica de qPCR. 
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Figura 6-4: Imagem da mão do indivíduo II:16 da Família 3. A, Vista dorsal; B, vista ventral da mão direita; C, vista 

ventral da mão esquerda. 

 

 

Figura 6-5: Imagem da mão do indivíduo III:21 da Família 3. A, Vista dorsal; B, vista ventral da mão direita; C, vista 

ventral da mão esquerda. 
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Figura 6-6: Imagem da mão do indivíduo III:23 da Família 3. A, Vista dorsal; B, vista ventral da mão direita; C, vista 

ventral da mão esquerda; D, vista dorsal do pé direito; E, vista dorsal do pé esquerdo. 

 

É importante ressaltar que durante o mestrado da aluna Renata Soares Thiele de Aguiar 

foi realizada a técnica de array-CGH em plataforma com 44.000 oligonucleotídeos. Porém, 

nenhuma CNV com significado clínico foi detectada. Esse resultado nos motivou a buscar 

variantes pela metodologia de sequenciamento massivo em paralelo do exoma e pelo 

sequenciamento de Sanger de genes candidatos. 

Foi realizado sequenciamento massivo em paralelo do exoma com as amostras dos 

indivíduos afetados II:16, III:21 e III:23 e com as amostras dos pais não afetados da probanda I:1 

e I:2. O preparo da biblioteca foi realizado com os kits: “Nextera rapid capture” (Illumina©, San 

Diego, California, US) com as amostras dos indivíduos II:16 e III:21; “SureSelectQXT Target 

Enrichment” (Agilent Technologies©, Santa Clara, California, USA) com as amostras dos 

indivíduos I:1 e I:2 e “TruSeq Exome Library Prep Kit” (Illumina©, San Diego, California, US) com 

a amostra do indivíduo III:23. O sequenciamento de todas as amostras ocorreu na plataforma 

“HiSeq 2500” (Illumina©, San Diego, California, US). 
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Calculamos a probabilidade da alteração genética responsável pela doença ter sido 

herdada de um dos pais da probanda (I:1 e I:2), segundo a fórmula: 

 

     
        

 
  

 

        
 
  

 

   

 

Onde: 

ph = probabilidade da alteração genética ter sido herdada 

k = valor de penetrância 

n = número de irmãos sem a doença 

 

A filtragem das variantes ocorreu de duas maneiras: 

a) Partindo do princípio da alteração responsável pela doença ter ocorrido na probanda 

II:6. Nesta abordagem foram selecionadas apenas as variantes presentes nas amostras dos 3 

indivíduos afetados e ausentes nas amostras dos pais da probanda (hipótese mais provável). 

b) Partindo do princípio que a alteração responsável pelo quadro clínico teria sido 

herdada de um dos pais da probanda, não afetados por falta de penetrância. Nesse caso foram 

selecionadas as variantes presentes nas amostras dos 3 indivíduos afetados e presentes em um 

dos pais da probanda (hipótese muito pouco provável). 

Em ambas as abordagens foram utilizados filtros adicionais: seleção de variantes em 

heterozigose, com frequência menor que 0,001 em diferentes bancos de dados (ExAC, 1000 

Genomes Project e NHLBI-ESP); exclusão das variantes em genes hipervariáveis e exclusão das 

variantes com baixa qualidade (Fajardo e col., 2012). Como controle adicional, foram analisadas 

as variantes detectadas nos exomas de 28 amostras de indivíduos sem defeitos de membros 

residentes da mesma região dos remanescentes de quilombos. Também foram utilizados os 

dados do banco de dados do projeto 60+, o qual inclui o resultado do sequenciamento do 

exoma de 609 indivíduos idosos saudáveis com mais de 60 anos (biobanco do Centro de 

Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células Tronco, coordenado pela Dra. Mayana Zatz). As 

variantes presentes em mais de duas destas amostras controle foram excluídas. 

Após a filtragem, os genes com as variantes candidatas foram analisados nos portais do 

Genecard, OMIM, PubMed e MGI (conforme descrito no Capítulo 5.5). Os genes nunca 
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relacionados com defeitos de membros ou com o processo de desenvolvimento de membros 

foram excluídos. 

Para confirmar e estudar a segregação das variantes candidatas, as regiões genômicas 

contendo as variantes foram amplificadas e sequenciadas por sequenciamento de Sanger nas 

amostras da probanda (II:16), seus quatro filhos (III:21, III:23, III:24 e III:25) e seus pais (I:1 e 

I:2). Adicionalmente, a região promotora do gene SHH (ZRS), presente no íntron do gene 

LMBR1 foi inteiramente sequenciada em todos os indivíduos. Os primers estão descritos no 

Quadro 6-2. 

 

Quadro 6-2: Sequência dos primers utilizados para sequenciar os genes candidatos da família 3 

Gene 
Primers (5'-3') Amplicon 

(pb) Forward Reverse 

LMBR1(ZRS)a TTCTGATCCATAACCATTTCTAAGG TGAGCAACATGACAGCACAA 623 

LMBR1(ZRS)b CCTTAATCACTCATTTCCAACAAT CAACTTAATGAAAGTGGGAGAAAA 700 

COL9A2 GCAGCAAGGAGTACGTGGA TCCCAAGCTGAGGAACAGAT 380 

 

Foi realizado também o array-CGH de 180k com a amostra da probanda (descrito no 

item 3.3.3), de seus pais não afetados e de sua filha não afetada (III:24) com o objetivo de 

identificar alguma alteração que não tivesse sido identificada pelo array de 44k. 

 

6.6 Resultados 

 

Não foi encontrada qualquer alteração cromossômica por meio da técnica de 

bandeamento G. Também não foi encontrada qualquer CNV no gene BHLHA9 pela técnica de 

qPCR nas amostras dos três indivíduos afetados. Como apontado anteriormente, nenhuma CNV 

com significado clínico havia sido detectada por meio de array-CGH com 44k.  
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Como mostra a tabela abaixo (Tabela 6-1) a probabilidade da alteração ter sido herdada 

é desprezível, pois a penetrância do defeito é provavelmente próxima a 100%. 

 

Tabela 6-1: Probabilidade da variante ter sido herdada de um dos pais da probanda 

Valor de K 
Probabilidade da alteração ter 

sido herdada 

1,0 0,0000 

0,9 0,0003 

0,8 0,0015 

0,7 0,0057 

0,6 0,0185 

 

Em relação ao sequenciamento massivo em paralelo do exoma, a cobertura média e a 

porcentagem de bases com mais de 20 leituras de cada amostra estão descritas na Tabela 6-2. 

 

Tabela 6-2: Cobertura média do sequenciamento do exoma das amostras da família 3 

Amostra 
Média de 

leituras por 
base 

% de bases 
com mais de 
20 leituras 

Kit de preparo da biblioteca 

I:1 23,28 35,5 
“SureSelectQXT Target Enrichment” (Agilent 
Technologies©, Santa Clara, California, USA) 

I:2 23,03 38,1 
“SureSelectQXT Target Enrichment” (Agilent 
Technologies©, Santa Clara, California, USA) 

II:16 17,54 27 
“Nextera rapid capture” (Illumina©, San 

Diego, California, US) 

III:21 16,75 24,7 
“Nextera rapid capture” (Illumina©, San 

Diego, California, US) 

III:23 39,17 50,6 
“TruSeq Exome Library Prep Kit” (Illumina©, 

San Diego, California, US) 

 

Conforme apresentado na Tabela 6-1, a probabilidade da variante ter sido herdada de 

um dos pais da probanda é menor que 2% mesmo quando consideramos a penetrância de 60%. 

Por esse motivo, priorizamos o estudo das variantes presentes de novo na probanda (ausente 

nos seus pais) e herdada por seus filhos afetados. Os resultados desta estratégia podem ser 

observados no Quadro 6-3. 
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Quadro 6-3: Etapa da filtragem das variantes de novo 

Filtros Número de variantes 

Total de variantes em heterozigose em comum em II:16, III:21 e 
III:23 

17324 

Após exclusão de variantes em genes hipervariáveis 15482 

Variantes com MAF < 0,001 em bancos de dados de 
sequenciamento 

3037 

Após excluir variantes com baixa qualidade 3028 

Variantes ausentes nas amostras de 28 indivíduos controle 232 

Ausentes nos indivíduos I:1 e I:2 7 

 

Após a filtragem, restaram para análise 7 variantes em 7 genes distintos, nenhuma 

variante em região codificadora de aminoácido. As informações sobre as variantes estão 

apresentadas no Quadro 6-4. 

 

Quadro 6-4: Variantes selecionadas após etapas de filtragem apresentadas no Quadro 6-3: Etapa da filtragem das 

variantes de novo 

Chr 
Posição de 

início 
Alelo 
ref. 

Alelo 
alt. 

Região Gene ref. 
Registro do 
transcrito 

1 155243262 CCG - 5'UTR CLK2 NM_003993 

6 42110555 A G 5'UTR C6orf132 NM_001164446 

8 12033308 C G RNAnc FAM90A2P NA 

8 15967331 A G 3'UTR MSR1 NM_138715 

9 35684 C T RNAnc FAM138C NA 

11 27389047 T G 3'UTR LGR4 NM_018490 

17 39211568 A T Upstream KRTAP2-2 NA 
Alt, alternativo; Ref, referência. 

 

As regiões contendo essas variantes foram sequenciadas pelo método de Sanger. As 

regiões com as variantes localizadas nos dois RNAnc (RNA não codificador) não puderam ser 

amplificadas, pois a região é repetitiva. Este fato impossibilitou o sequenciamento destas 

regiões. As variantes nos genes CLK2 e KRTAP2 não foram detectadas nas amostras, tratando-se 

de erros do sequenciamento massivo. As variantes nos genes LGR4 e MSR1 e c6orf132 foram 

detectadas em um dos pais da probanda, tratando-se também de erros de sequenciamento. 

Esses resultados mostram que provavelmente todas essas variantes resultaram de artefatos do 

sequenciamento massivo em paralelo do exoma. 
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Como não foi encontrada variante de novo que pudesse explicar o quadro clínico, 

realizamos outra estratégia de filtragem considerando que a variante pudesse ter sido herdada, 

mesmo com a baixa probabilidade desta situação ser verdadeira. As etapas da filtragem podem 

ser observadas no Quadro 6-5. 

 

Quadro 6-5: Etapa da filtragem das variantes herdadas de um dos pais da probranda 

Filtros 
Número de 
variantes 

Total de variantes em heterozigose em comum em II:16, III:21 e III:23 17324 

Após exclusão de variantes em genes hipervariáveis 15482 

Variantes com MAF < 0,001 em bancos de dados de sequenciamento 3138 

Após excluir variantes com baixa qualidade 3128 

Ausentes nas amostras de 28 indivíduos controle 247 

Variantes em regiões exônicas 62 

Após exclusão de variantes sinônimas e com efeito desconhecido 37 

Exclusão de variantes presentes em mais de 2 amostras do 60+ 34 

 

Após a filtragem, restaram 34 variantes em 34 genes distintos, 33 variantes presentes 

em autossomos e 1 variante presente no cromossomo X. 

As análises dos genes contendo essas variantes nos portais do GeneCard, OMIM, 

PubMed e MGI revelaram que apenas o gene COL9A2 já foi associado com defeitos de 

membros. Alterações no gene COL9A2, que produz a proteína colágeno do tipo IX, já foram 

associadas com displasia epifisária múltipla (#600204). Esse gene foi selecionado para 

sequenciamento de Sanger nos demais afetados da família. Adicionalmente, realizamos o 

sequenciamento de Sanger da região ZRS, localizada no íntron 5 do gene LMX1B, pois se 

tratando de região intrônica, não havia sido coberta pelo sequenciamento do exoma. 

O sequenciamento da região com a variante no gene COL9A2 mostrou que a variante 

também estava presente no filho não afetado (III:24) da probanda. Já o resultado do 

sequenciamento da região ZRS revelou apenas a presença de uma variante em heterozigose, 

uma substituição de uma citosina por uma guanina na posição 156584567, o 3° nucleotídeo da 

região ZRS. Essa variante já foi descrita no banco de dados do 1000 genomes project 

(rs10254391) com frequência de 0,34. Além disso, a variante estava presente em heterozigose 

nas amostras dos três indivíduos afetados e nas amostras de ambos os pais não afetados da 

probanda. A variante não estava presente nas amostras dos filhos não afetados da probanda. 
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Uma vez que nenhuma alteração cromossômica, CNV patogênica ou variante de 

pequeno tamanho foi identificada como candidata a ser a responsável pelo quadro clínico da 

família, decidimos repetir o experimento de array-CGH com a amostra da probanda, desta vez, 

utilizando microarranjo com 180.000 oligonucleotídeos. Neste experimento foi identificada 

uma duplicação de no mínimo 90.049 pb (chr7: 156.536.254-156.626.302) e no máximo 

105.343 (chr7: 156.526.890-156.632.232) abrangendo o gene LMBR1 (Figura 6-7), que inclui 

todo o íntron 5 onde está localizado o enhancer ZRS. Esta alteração estava ausente nas 

amostras dos pais não afetados da probanda e na amostra de sua filha não afetada (III:24). 

 

 

Figura 6-7: Resultado do array-CGH (180 k). É possível observar uma duplicação de uma região de pelo menos 90 

kb no gene LMBR1. 

 

6.7 Discussão 

 

Classificar o tipo de sindactilia não é um processo simples, uma vez que a sindactilia é 

um fenótipo extremamente variável, inter e intrafamilial, além da sua ocorrência em conjunto 

com centenas de síndromes. Outro aspecto que complica a sua classificação é a manifestação 

de sindactilia em conjunto com outras malformações de membros, como a ectrodactilia, 

polidactilia, braquidactilia, camptodactilia, etc. 

O fenótipo apresentado pela família aqui investigada se caracteriza por sindactilia 

completa, polidactilia pré-axial, camptodactilia e braquifalangia nas mãos. Defeitos nos pés 

foram observados apenas no filho da probanda, o qual apresenta zigodactilia entre os artelhos 

II-V. Com base no modelo de classificação proposto por Malik (2012), o caso de sindactilia 

apresentado pela família 4 se assemelha à sindactilia do tipo IV (SD4) (OMIM #186200). As 

evidências que nos leva a sugerir essa classificação é que na SD4 a fusão do tecido mole no 
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espaço interdigital ocorre de forma completa, a polidactilia na SD4 é um fenótipo frequente, os 

dedos são inclinados em formato de copo (um tipo de camptodactilia) e a zigodactilia nos 

artelhos já foi observada em diversos casos. Além disso, a SD4 ocorre em diversos casos não 

sindrômicos (Sun e col., 2008; Lohan e col., 2014). No entanto esta classificação deve ser vista 

com cautela, dada a falta de imagens de raio-X e de dados clínicos pré-cirúrgicos. 

A sindactilia completa dos dígitos é um dos fenótipos presentes nas síndromes de Apert 

(OMIM #101200) e de Greig (OMIM #175700), causadas por variantes em heterozigose nos 

genes FGFR2 e GLI3, respectivamente. A análise do resultado do sequenciamento do exoma 

revelou que essas regiões possuíam uma boa cobertura de leituras e nenhuma variante foi 

identificada. Outros genes associados com diferentes tipos de sindactilia (HOXD13, FBLN1, 

GJA1, LRP4 e GREM1) também tiveram suas regiões analisadas no IGV quanto às suas 

coberturas. Todos apresentaram uma boa cobertura, praticamente descartando a possibilidade 

de qualquer variante nestes genes não ter sido detectada pela técnica de sequenciamento do 

exoma. 

Sato e col. (2007) foram os primeiros a mapear o lócus da sindactilia do tipo IV na região 

7q36. Eles realizaram estudo de ligação com 406 marcadores de microssatélites distribuídos por 

todo o genoma em uma família com indivíduos afetados em cinco gerações. Contudo foi Sun e 

col. (2008) que identificaram a causa genética da SD4 como sendo duplicação da região ZRS, o 

enhancer do gene SHH, localizado no íntron 5 do gene LMBR1. Desde então, outros cinco 

estudos já identificaram duplicações dessa região (Klopocki e col., 2008; Wu e col., 2009; 

Wieczorek e col., 2010; Dai e col., 2013; Lohan e col., 2014). Esses trabalhos também já 

associaram duplicações na região ZRS com a síndrome do polegar trifalângico associada a 

polissindactilia (TPTPS, do ingês, triphalangeal thumb-polysyndactyly syndrome) (OMIM 

#174500) e com a síndrome de Laurin-Sandrow (LSS) (OMIM #135750). Todas essas condições 

apresentam a sindactilia como parte de seus quadros clínicos (Wieczorek e col., 2010). 

Contudo, inicialmente, pela técnica da array-CGH com 44.000 nucleotídeos, nenhuma CNV 

patogênica havia sido detectada. 

Substituições de nucleotídeos patogênicas na região ZRS já foram identificadas em 

diversos casos de polidactilia pré-axial, alguns associados a polegar trifalângico e hipo/aplasia 

tibial. Todavia, o fenótipo de sindactilia completa nunca foi observado como resultado de 

substituições de nucleotídeos dessa região (Lettice e col., 2004; Vandermeer e col., 2014). 

Mesmo sendo improvável que o fenótipo de sindactilia fosse o resultado de mutações pontuais 
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na região ZRS, realizamos o sequenciamento de Sanger de toda a região ZRS, pois o enhancer é 

intrônico e o sequenciamento massivo do exoma não cobre essa região. Porém, nenhuma 

variante que pudesse explicar a causa da doença foi identificada. 

Como não havíamos identificado a alteração genética responsável pela sindactilia na 

família e como o quadro clínico foi classificado como possível sindactilia do tipo IV, causada por 

CNVs abrangendo a região ZRS, resolvemos realizar novamente o array-CGH, mas desta vez, 

utilizando-se de lâminas com maior densidade de oligonucleotídeos (180k). Por este método, 

foi identificada uma CNV com tamanho aproximado de 97 kb (mínimo de 90.049 pb e máximo 

de 105.343 pb) incluindo os éxons 4-9 do gene LMBR1. Em seu tamanho máximo possível, a 

duplicação poderia abranger os éxon 2 e 3. Como já discutido, a região ZRS, um acentuador da 

transcrição do gene SHH, está localizado no íntron 5 do gene LMBR1, o qual se encontra 

certamente duplicado. 

A ZRS possui aproximadamente 1 kb e está localizada a 1 MB do gene SHH, upstream (a 

5’). Sua função é recrutar fatores de transcrição e interagir fisicamente com o gene SHH por 

meio da formação de alças no DNA. Experimentos em camundongos demonstram que 

duplicação dessa região está associada com a expressão ectópica de SHH na região anterior e 

aumento da expressão de SHH na região posterior (Sharpe e col., 1999). A duplicação dessa 

região resultaria em mais sítios de ligação com fatores de transcrição e, consequentemente, 

com mais proteínas ligadas, isto levaria a uma expressão aumentada e/ou ectópica do gene 

SHH. As proteínas ligantes dessa região podem tanto ativar quanto reprimir a expressão de 

SHH. Desta forma, duplicações poderiam alterar esse equilíbrio e resultar em malformações 

(Dai e col., 2013; Lohan e col., 2014). A expressão da proteína SHH na região anterior explicaria 

a polidactilia pré-axial e o polegar trifalângico. Contudo, o fenótipo de sindactilia não se 

justificaria por esse processo. O mecanismo pelo qual duplicações em ZRS levam à expressão 

ectópica de SHH e a relação dessa expressão ectópica com alguns fenótipos, como a sindactilia, 

ainda não foram elucidados. 

Até o momento 16 famílias com defeitos de membros resultantes de duplicações na 

região ZRS já foram descritas. Essas duplicações variam entre 16 a 589 kb. Destas duplicações, 

duas foram encontradas em famílias com fenótipo exclusivo de SD4 (179 kb e 255 kb) e seis em 

famílias com fenótipos de SD4 e TPTPS (variando de 89 a 459 kb). 

Não há correlação entre os fenótipos de SD4 e TPTPS e o tamanho da duplicação. 

Ambos os quadros são considerados variações no espectro fenotípico da uma mesma condição 
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clínica, conforme sugerido por Wieczorek e col. (2010). Ambos os fenótipos já foram vistos em 

indivíduos da mesma família compartilhando a mesma duplicação e, em alguns casos, o 

fenótipo intermediário de alguns indivíduos dificulta a distinção entre as duas doenças (Sun e 

col., 2008). Já, em relação a LSS, Lohan e col. (2014), postularam uma possível correlação 

genótipo-fenótipo, na qual duplicações menores que 80 kb seriam associadas com a LSS e 

duplicações maiores que 80 kb seriam associadas com SD4 e TPTPS. A duplicação identificada 

em nosso estudo reforça a suposição de Lohan e col. (2014), uma vez que, possui 

aproximadamente 97 kb e os indivíduos afetados não apresentam a LSS.  

A duplicação na região ZRS identificada em nosso estudo possui aproximadamente 97 

kb, tamanho similar ao da duplicação identificada no estudo de Wu e col. (2009), que é de 97 

kb, também associada à SD4. As posições de ambas as duplicações são próximas, estando a 

duplicação identificada por Wu e col. (2009) aproximadamente 10 kb mais distante do gene 

SHH, em relação à identificada por nós (Figura 6-8).  

 

 

Figura 6-8: Representação da duplicação, abrangendo o enhancer ZRS, encontrada em nosso estudo. Na figura 

estão representados todos os éxons do gene LMBR1, o enhancer ZRS e o 1º éxon do gene SHH, localizado a 

aproximadamente 1 Mb da região ZRS. Abaixo da representação do gene está indicada a região contendo a 

duplicação encontrada em nosso estudo. As extremidades pontilhadas representam possíveis regiões duplicadas. A 

duplicação encontrada no trabalho de Wu e col. (2009) também está representada na figura. Hg 19 como genoma 

de referência. 

 

Os indivíduos estudados por Wu e col. (2009) apresentam sindactilia completa bilateral 

dos membros superiores com flexão dos dedos e membros inferiores com sindactilia parcial 

entre 2° e 3° artelho. Estas características são similares aos fenótipos da família por nós 

estudada. Contudo alguns indivíduos estudados por Wu e col. (2009) apresentaram polidactilia 

Região com a duplicação: 
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nos membros inferiores e hemimelia tibial grave. É interessante o fato de que em ambas as 

famílias ocorre o fenótipo de SD4, com sindactilia completa nos membros superiores. Este 

fenótipo não é muito frequente entre as famílias com duplicações dessa região. Esses 

resultados nos levam a supor uma possível correlação entre duplicações nesta região com 

tamanho aproximado de 97 kb com a SD4. 

 

6.8 Conclusão 

 

Baseado na classificação proposta por Malik (2012) e nos achados moleculares, o 

quadro clínico de sindactilia apresentado pela família aqui estudada 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. 
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Capítulo 7 

 

 

 

 

A síndrome de Santos e a síndrome de Fuhrmann são causadas por 

mutações no gene WNT7A 
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7 A síndrome de Santos e a síndrome de Fuhrmann são causadas por 

mutaçõesno gene WNT7A 

 

7.1 Abstract 

 

Santos syndrome comprises fibular agenesis/hypoplasia, hypoplastic femora and grossly 

malformed/deformed clubfeet with severe oligodactyly, severe ungual hypoplasia/anonychia of 

upper limbs, among other occasional limb defects. Here we describe a novel mutation in 

WNT7A, c.934G>A (p.Gly312Ser) as the cause of Santos syndrome. The mutation was present in 

homozygosis form in five of six affected individuals. One affected individual carries the mutation 

in heterozygous form and he is much less severely affected than his relatives, without fibular or 

ungual malformations. We hypothesize that the phenotype of the affected heterozygous 

individual results from a mild clinical manifestation of the heterozygous mutation. This is the 

first report of limb defects caused by heterozygous variant in WNT7A gene. Mutations in 

WNT7A gene, in homozigosis, are known to cause two other limb defect syndromes, Fuhrmann 

syndrome and AARRS (Al-Awadi/Raas-Rothschild syndrome). Both are characterized by fibular e 

ungueal defects. In conclusion, Santos syndrome is explained by an autosomal recessive 

mutation in gene WNT7A. The mutation we found is, thus, allelic to the ones described for 

Fuhrmann syndrome and AARRS.  

 

7.2 Resumo 

 

A síndrome de Santos é caraterizada por agenesia/hipoplasia fibular, fêmur hipoplásico, 

pés tortos malformados/deformados com oligodactilia grave; hipoplasia/anoniquia ungueal 

grave nos membros superiores, dentre outras malformações ocasionais de membros. 

Descrevemos aqui a variante no gene WNT7A, c.934G>A (p.Gly312Ser), como a causa desta 

síndrome. A variante estava presente em homozigose em cinco dos seis indivíduos afetados da 

família. Um indivíduo afetado apresenta a variante em heterozigose. Ele apresenta fenótipo 

muito menos grave do que os dos outros afetados e não apresenta qualquer defeito fibular e 

ungueal, característicos da síndrome. O fenótipo deste indivíduo provavelmente é o resultado 

da manifestação branda da variante em heterozigose. Esse é o primeiro relato de um caso de 

defeitos de membros como resultado de uma variante em heterozigose no gene WNT7A. 
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Mutações no gene WNT7A são conhecidas como a causa de duas outras síndromes, de herança 

autossômica recessiva, associadas com defeitos de membros: síndrome de Fuhrmann e AARRS 

(Al-Awadi/Raas-Rothschild syndrome). Ambas as síndromes são também caracterizadas por 

defeitos ungueal e fibular. Em conclusão, a síndrome de Santos é explicada por variantes em 

homozigose no gene WNT7A e, assim, é alélica às síndromes de Fuhrmann e AARRS.  

 

7.3 Introdução 

 

Em 2008, nosso grupo de pesquisa descreveu uma nova doença hereditária, conhecida 

como “síndrome de Santos”, cujos sinais clínicos compreendem assimetria dos membros 

inferiores com agenesia/hipoplasia fibular, fêmur hipoplásico, pés tortos 

malformados/deformados com oligodactilia grave; membros superiores com fossetas 

acromiais, limitação da extensão, flexão, pronação e/ou supinação do antebraço e mãos, 

hipoplasia/anoniquia ungueal grave, podendo estar associada à braquidactilia branda e, 

ocasionalmente, à polidactilia pré-axial (Santos e col., 2008). 

As características clínicas foram comparadas às de duas outras síndromes: a 

braquidactilia-ectrodactilia com aplasia/hipoplasia fibular (OMIM 113310) (Lewin e Optiz, 1986; 

Genuardi e col., 1990; Evans e col., 2002) e a síndrome de Fuhrmann (OMIM #228930) 

(Fuhrmann e col., 1980 e 1982; Pfeiffer e col., 1988, Woods e col., 2006). Em ambas ocorre a 

agenesia fibular. Contudo, os fenótipos dessas condições clínicas, assim como os de qualquer 

outra síndrome, não correspondem exatamente aos fenótipos apresentados pelos indivíduos 

da família averiguada (Santos e col., 2008). 

A análise da genealogia sugeriu padrão de herança autossômica dominante com baixa 

taxa de penetrância (k = 0,324), mas a possibilidade do modelo de herança autossômico 

recessivo não foi excluída, devido à alta taxa de endocruzamento da região onde a família foi 

averiguada. Os estudos realizados por Santos e col. (2010) e Weller e col. (2012) mostraram que 

a frequência de casamentos consanguíneos naquela região varia entre 9% a 33%, 

correspondendo a um coeficiente de endocruzamento variando entre 0,3% e 1%. 

O gene WNT7A está localizado na região cromossômica 3q27 e produz uma 

glicoproteína de mesmo nome que pertence à família das proteínas WNTs. As proteínas da 

família WNT são caracterizadas por possuírem diversas regiões ricas em resíduos de cisteína 

altamente conservados (Figura 7-1) (Eyaid e col., 2011). 
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Figura 7-1: Características das proteínas WNTs. A região N-terminal possui uma sequência sinal (S). Todas as 

proteínas WNTs contêm 23 ou 24 resíduos de cisteína conservados (C) com espaçamento similar (modificado de 

Miller, 2001). 

 

As proteínas WNTs são secretadas no ambiente extracelular e se ligam a receptores 

transmembrânicos, geralmente da família Frizzled, promovendo a ativação de vias de 

sinalização intracelular. Existem no mínimo três vias de sinalização desencadeadas por 

proteínas WNTs: a via canônica (1) WNT/β-catenina e as vias não canônicas (2) WNT/Ca2+ e (3) 

WNT/polaridade celular. 

Na via de sinalização canônica (Figura 7-2), a proteína WNT se liga aos correceptores de 

membrana LRP5/6, assim como ao receptor Frizzled, para iniciar a translocação de β-catenina 

do citoplasma para o núcleo, onde esta se ligará aos fatores de transcrição TCF/LEF 

promovendo a transcrição de genes alvo. Na ausência de WNT ligado ao receptor, a β-catenina 

citoplasmática é fosforilada e degradada (Staal e col., 2008; Duchartre e col., 2016). 

Nas vias de sinalização não canônicas, a expressão de LRP5/6 e β-catenina não são 

necessárias. Em ambas as vias, WNT/polaridade celular e WNT/Ca2+, ocorre a ativação da 

proteína quinase JNK que irá sinalizar para ativar a expressão de genes responsáveis pela 

adesão e migração celular. Assim, consequentemente, ambas as vias afetam a conformação do 

citoesqueleto celular. Exclusivamente, a via WNT/Ca2+ influencia o controle do fluxo de cálcio 

na célula, o que resulta na ativação da proteína quinase PKC e na inibição da via canônica WNT/ 

β-catenina (Staal e col., 2008; Duchartre e col., 2016). 

Como já mencionado (Capítulo 1.1.4), a expressão do gene WNT7A é crucial para o 

correto desenvolvimento dos membros. Estudos apontam que a proteína WNT7A ajuda a 

manter a expressão do gene SHH (sonic hedgehog) por meio da via de sinalização canônica 

(Adamska e col., 2004). Há também algumas evidências que sugerem que a proteína WNT7A 

estimula a expressão do gene LMX1B por meio de vias de sinalização não canônicas (Kengaku e 

col., 1998). 
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Figura 7-2: Via de sinalização canônica WNT/β-catenina. Ao ocorrer a ligação de WNT aos receptores, o complexo 

proteico responsável pela fosforilação da β-catenina é recrutado para a membrana plasmática, inibindo a sua 

fosforilação. β-catenina migra ao núcleo ativando fatores de transcrição como TCF (modificado de Miller, 2001). 

 

Variantes patogênicas em homozigose no gene WNT7A são raras, sendo a maioria delas 

descritas em indivíduos muçulmanos ou do Oriente Médio. Variantes que afetam a função da 

proteína WNT7A já foram associadas com duas síndromes: a síndrome de Fuhrmann (#228930) 

e a AARRS (Al-Awadi/Raas-Rothschild syndrome) (#276820). Até o momento, seis variantes 

patogênicas já foram descritas no gene WNT7A: duas relacionadas com a síndrome de 

Fuhrmann, três relacionadas com a AARRS e uma relacionada com ambas as síndromes (Woods 

e col., 2006; Kantaputra e col., 2010; Garavelli e col., 2011; Al-Qattan e col., 2013b e 2013c; 

Eyaid e col., 2011). 

Ambas as síndromes incluem defeitos que comprometem as mesmas estruturas e são 

diferenciadas pelo fato do quadro ser menos grave na síndrome de Fuhrmann do que na 

AARRS. A AARRS é caracterizada por: aplasia/hipoplasia ungueal; ventralização da pele do dorso 

da mão; displasia pélvica; redução grave dos membros inferiores (alguns pacientes apresentam 

aplasia completa); oligodactilia na mão (1-3 dígitos) (ausência de dígitos é sempre pós-axial); 

osso único no antebraço (rádio) ou sinostose entre úmero e rádio e; aplasia/hipoplasia do útero 
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em mulheres e anormalidades urogenitais em homens são comuns (Al-Qattan, 2013). Pacientes 

com a síndrome de Fuhrmann se diferenciam dos com a AARRS por não apresentarem aplasia 

completa de um ou ambos os membros inferiores e pela ausência de sinostose entre o úmero e 

o rádio. As anormalidades urogenitais são raras e, se presentes, são brandas. Comumente os 

indivíduos afetados possuem cinco dígitos nas mãos (raramente quatro dígitos) com hipoplasia 

dos dígitos do lado ulnar e, ocasionalmente, aplasia do quinto dígito (Al-Qattan, 2013). 

 

7.4 Casuística 

 

A família 1 (Figura 7-3) inclui seis indivíduos afetados por uma síndrome nova 

denominada de "síndrome de Santos". Esta família é a mesma família estudada por Santos e 

col. (2008), descrita na Introdução deste capítulo (Item 7.3). 

 

 

Figura 7-3: Heredograma da família 4. Os símbolos totalmente escurecidos representam os indivíduos com 

fenótipo completo da síndrome de Santos; o símbolo parcialmente preenchido foi usado para representar o 

afetado com fenótipo incompleto, sem defeitos de membros inferiores. Os genótipos para a variante c.934G>A no 

gene WNT7A estão representados embaixo de cada símbolo (genealogia modificada de Santos e col., 2008). 

 

7.4.1 Descrição clínica 

 

Os quadros clínicos dos indivíduos afetados estão descritos no Quadro 7-1. As imagens 

estão apresentadas na Figura 7-4. Tanto a descrição clínica como alguns dos registros 

fotográficos foram aproveitados do trabalho original de Santos e col., (2008).  
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Quadro 7-1: Características clínicas e radiológicas apresentadas pelos indivíduos da Família 4 

Individual Membros superiores* Membros inferiores* 

IV-1 

Hipoplasia ungueal (2° dígito) Assimetria leve (D>E) 

Deformidade em pescoço de cisne (3° dígito) Geno valgo bilateral 

Fossetas acromiais Membros inferiores atrofiados 

 Hipoplasia da fibular 

 Hipoplasia do fêmur 

 Pé torto equinovaro deformado 

  

IV-16 

Anoniquia/hipoplasia ungueal (dígitos I, II e III) Assimetria leve (D>E) 

Deformidade em pescoço de cisne (3° dígito) Membros inferiores atrofiados 

Fossetas acromiais Hipoplasia da fibular 

Extensão e supinação limitada do antebraço Pé torto equinovaro à esquerda 

Redução moderada da força muscular Pé torto metatarso-varo à direita 

 Hipoplasia ungueal 

  

IV-19 

Anoniquia/hipoplasia ungueal (dígitos I, II e III) Assimetria leve (D>E) 

Deformidade em pescoço de cisne do 3° dígito (menos 

conspicuamente nos dígitos II e III) 
Membros inferiores atrofiados 

Anomalia em gatilho do 4° dedo Agenesia fibular 

Fossetas acromiais Pé torto equinovaro deformado 

 Pé torto equinovaro 

 
Oligodactilia grave (ausência da maioria 

dos artelhos) 

  

IV-20 

Polidactilia pré-axial na mão direita Assimetria leve (D>E) 

Anoniquia/hipoplasia ungueal dos dígitos I, II e III à direita Membros inferiores atrofiados 

Deformidade em pescoço de cisne do 3° dígito (menos 

conspicuamente nos dígitos II e III) 
Geno valgo bilateral 

Fossetas acromiais Agenesia fibular 

Lipoma encapsulado largo na região do deltoide direita Pé torto equinovalgo 

Supinação e pronação limitada do antebraço 
Oligodactlia grave (apenas um raio axial 

completo) 

  

IV-31 

Hipoplasia grave da falange distal do 2° dedo à direita Assimetria grave (D>E) 

Hipolasia ungueal dos dígitos I, II e III Membros inferiores atrofiados 

Deformidade em pescoço de cisne do 3° dígito Hipoplasia de fêmur 

Fossetas acromiais Agenesia fibular 

Supinação limitada do antebraço Pé torto equinovaro deformado 

 Oligodactilia grave 

  

  

V-12 

Polissindactilia complexa pré e pós-axial com polegar 

trifalângico na mão esquerda; extensão, flexão e supinação 

homolateral limitada do antebraço  

 

  

*Sempre bilateral quando não especificado o contrário. 
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Figura 7-4: Registros fotográficos e exames de raio-X dos indivíduos da família 4. A, características gerais dos 

indivíduos IV-31 e IV-20 e membros superiores do indivíduo V-12. B, Radiografia das mãos dos indivíduos IV-16, IV-

19 e V-12. C, Vista dorsal das mãos direitas dos indivíduos IV-31, IV-19 e IV-20 e mão esquerda do indivíduo V-12. 

D, Pés dos indivíduos IV-19 e IV-20. E, Radiografia do fêmur e pélvis do indivíduo IV-31. (figuras reproduzidas de 

Santos e col., 2008).  
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7.5 Metodologia 

 

Amostras de sangue foram coletadas dos seis indivíduos afetados, IV:1, IV:16, IV:19, 

IV:20, IV:31 e V:12 e de seis indivíduos não afetados IV:17, IV:29, IV:32, V:13, V:14 e V:15. O 

DNA foi extraído de todas as amostras. 

 

7.5.1 Array-CGH e qPCR 

 

Inicialmente foi realizada a técnica de array-CGH com a amostra do probando. Também 

foi realizada a técnica de qPCR com todas as amostras para verificar CNVs abrangendo o gene 

BHLHA9. 

 

7.5.2 Genotipagem por SNP-array e cálculo de Lod score 

 

Para a execução da técnica de genotipagem por SNP-array de 50k (realizada durante o 

projeto de Mestrado da aluna Renata Soares Thiele de Aguiar em 2011) foram utilizadas as 

amostras dos indivíduos afetados (IV:1, IV:16, IV:17, IV:19, IV:20 e IV:31). 

O cálculo de Lod score (realizado no presente estudo) foi realizado no programa Merlin 

utilizando o modelo de herança autossômica tanto dominante quanto recessiva. O valor da 

penetrância, sob o modelo de herança autossômica dominante, foi estimado pelo Dr. Paulo 

Alberto Otto em 0,324 (95%, intervalo de confiança: 0,139-0,585), dado apresentado no 

trabalho original de Santos e col. (2008). De acordo com relatos de alguns familiares, os 

indivíduos II:5 e III:6 possuíam algum grau de parentesco. Isso nos motivou a realizar cálculos 

adicionais, simulando irmandade entre os indivíduos I:1 e I:6; nesta hipótese, os indivíduos II:5 

e III:6 seriam primos em 2°grau. O cálculo de Lod score sob essa hipótese foi realizado 

considerando o modelo de herança autossômica recessiva. 

 

7.5.3 Genotipagem dos microssatélites 

 

Após a análise dos resultados de SNP-arrays e cálculo de Lod scores, 23 marcadores de 

microssatélites (ABI Prism Linkage Mapping Set” - Thermo Fisher Scientific©, Waltham, 

Massachusetts, US) mapeados no cromossomo candidato, o cromossomo 3, foram genotipados 
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nas 12 amostras coletadas (Quadro 7-2). A distância média entre cada lócus de microssatélite 

analisado foi de 22 cM. O Lod score foi recalculado pelo programa Merlin, utilizando os 

genótipos dos microssatélites, sob modelo de herança autossômica dominante (k=0,324) e 

recessiva.  

Adicionalmente, foi realizada análise manual da transmissão de haplótipos do 

cromossomo 3. 

 

Quadro 7-2: Marcadores de microssatélites mapeados ao longo do cromossomo 3 

Marcador Posição Genética (cM) Marcador Posição Genética (cM) 

D3S1297 8.31 D3S1278 129.73 

D3S1304 22.33 D3S1267 139.12 

D3S1263 36.10 D3S1292 146.60 

D3S2338 42.10 D3S1569 158.38 

D3S1266 52.60 D3S1279 169.60 

D3S1277 61.52 D3S1614 177.75 

D3S1289 71.41 D3S1565 186.04 

D3S1300 80.32 D3S1262 201.14 

D3S1285 91.18 D3S1580 207.73 

D3S1566 97.75 D3S1601 214.45 

D3S3681 109.22 D3S1311 224.88 

D3S1271 117.76   
Fornecidos no “ABI Prism Linkage Mapping Set” (Thermo Fisher Scientific©, Waltham, Massachusetts, US). 

 

7.5.4 Seleção do gene candidato 

 

Selecionamos os genes presentes nas regiões com Lod score positivo do cromossomo 

candidato, cromossomo 3. Analisamos a função desses genes no portal do GeneCard 

(www.genecards.org/) e procuramos sua associação com doenças no portal do OMIM. 

Analisamos também os artigos disponíveis no portal do Pubmed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) sobre o gene e pesquisamos o efeito do nocaute de gene 

ortólogo em camundongos no portal do MGI (www.informatics.jax.org/). 

Para facilitar o processo de seleção, foi também utilizado o programa online de 

priorização de genes, ENDEAVOUR (Aerts e col., 2002). Nesse programa a lista de genes da 

região candidata é comparada com genes já associados a processos biológicos ou doenças 

específicas. Um score é gerado para cada gene e, deste modo, os genes são ranqueados quanto 
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a sua possível associação com o fenótipo estudado. Nessa análise, comparamos a lista de genes 

presentes regiões com Lod scores positivos pesquisados no banco de dados do UCSC 

(genome.ucsc.edu/) com os genes das vias de sinalização shh (map:4340) e wnt (map:4310), 

ambas pesquisadas no portal do Kegg (www.genome.jp/kegg/pathway.html), e os genes 

clássicos que participam da formação de membros, os quais, na grande maioria, foram 

mencionados na introdução da tese. 

 

7.5.5 Sequenciamento de Sanger 

 

O gene candidato a conter a variante responsável pelo quadro clínico da família, o gene 

WNT7A, teve a região codificante inteiramente sequenciada pela técnica de Sanger em todas as 

12 amostras da família, a fim de se verificar a presença de variantes e estudar a segregação da 

variante candidata com o fenótipo. O éxon 8 do gene TBX5 também foi sequenciado nas 

amostras do probando, de sua esposa e de seus quatro filhos, pois uma variante neste gene foi 

identificada por sequenciamento massivo em paralelo do exoma, que se suspeitou poder 

explicar o quadro clínico do indivíduo V-12. As sequências dos primers utilizados estão 

apresentadas no Quadro 7-3. 

 

Quadro 7-3: Sequência dos primers utilizados para sequenciar os genes WNT7A e TBX5 na família 4 

Gene-Éxon 
Primers (5’-3’) Amplicon 

(pb) Forward Reverse 

WNT7A-E1 GGCGGGCTATGTTGATTG TCCCCCTGCCTATATCTCCT 348 

WNT7A-E2 GTTAGGGGTGCAGGATCAAA CAGGTGAGGGAGTTCCAGAG 457 

WNT7A-E3 TTGAGCTCAGCCTCACTCTTC CTGTGGCTCCTCAACAGACA 464 

WNT7A-E4a TGGAATGAGAGGGCCTAGAA GTCCTCCTCGCAGTAGTTGG 444 

WNT7A-E4b CCCACCTTCCTGAAGATCAA TCCTCCCAGCAATCTGACTT 355 

TBX5-E8 CTGGTTCAGCCACTCAGGA ATACTCCTCACCCCCTCACC 380 

 

As frequências das variantes encontradas foram pesquisadas nos bancos de dados de 

sequenciamento do 1000 genomes project, ExAC e NHLBI-ESP e a predição da patogenicidade 

foi realizada com o uso dos programas online PolyPhen-2, MutationTaster2, SIFT e Provean. 

Adicionalmente, foi utilizada a ferramenta de múltiplos alinhamentos "Clustal Omega" (Sievers 

e col., 2011) para verificar a conservação da região da proteína WNT7A com o aminoácido 

alterado entre diferentes espécies. 
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7.5.6 Sequenciamento massivo em paralelo 

 

Como o indivíduo V:12 apresentou a variante no gene WNT7A em heterozigose, 

diferentemente dos demais afetados, e tendo em vista que seu fenótipo de defeito de membro 

é diferente dos demais afetados, foi realizado o sequenciamento massivo em paralelo do 

exoma com a sua amostra, com o objetivo de identificar a presença de outra variante que 

poderia explicar seu fenótipo. 

O preparo da biblioteca da amostra V-12 foi realizado com o “TruSeq Exome Library Prep 

Kit” (Illumina©, San Diego, California, US) e o sequenciamento ocorreu na plataforma “HiSeq 

2500” (Illumina©, San Diego, California, US). 

A filtragem das variantes na amostra ocorreu de duas formas, uma considerando apenas 

as variantes em homozigose e outra considerando as variantes em heterozigose. 

A primeira estratégia de filtragem foi: (a) seleção das variantes em heterozigose, 

autossômicas, exônicas ou que alteram sítios de splicing, presentes nas regiões com Lod score 

positivo do cromossomo candidato, e com frequência menor que 0,001 nos bancos de dados do 

1000 genomes project e NHLBI-ESP; exclusão das variantes com baixa qualidade, sinônimas ou 

com efeito desconhecido, presentes em amostras controle da mesma reação (60 amostras) e 

variantes em genes hipervariáveis (Fajardo e col., 2012). 

A segunda estratégia de filtragem foi: (b) similar a filtragem (a), porém foram 

selecionadas variantes em homozigose e com frequência menor que 0,01 nos diferentes bancos 

de dados. 

Adicionalmente, foi sequenciada a amostra do indivíduo (IV-20) pela equipe da Dra. 

Carla Rosenberg. O resultado do sequenciamento do exoma desta amostra foi comparado com 

os resultados da amostra do indivíduo V:12, com o objetivo de encontrar outras variantes que 

pudessem explicar o quadro clínico da Síndrome de Santos. 

 

7.5.7 Ensaio funcional com Luciferase 

 

O efeito da variante c.934G>A encontrada no gene WNT7A na família 4 foi testado por 

meio de ensaio com Luciferase. 

Esse ensaio visa a quantificação do sinal luminescente emitido pela quebra da luciferina 

pela enzima Luciferase. O plasmídeo TopFlash Luciferase Reporter (AddGene©, Cambridge, 
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Massachusetts, US) possui o gene da Luciferase clonado próximo a regiões de ligação do fator 

de transcrição TCF, o qual é ativado quando a via de sinalização WNT é ativa. Portanto, a 

quantidade expressa de Luciferase depende da eficiência da via de sinalização WNT (ver Figura 

7-2). 

Para esse experimento utilizamos as seguintes construções: (1) plasmídeo comercial 

TopFlash Luciferase repórter; (2) plasmídeo pcDNA3.1 com a região codificadora do gene 

WNT7A selvagem clonada; (3) plasmídeo pcDNA3.1 com a região codificadora do gene WNT7A 

com a variante clonada; (4) plasmídeo pcDNA3.1 com a região codificadora do gene LRP5 

clonada; (5) plasmídeo pcDNA3.1 com a região codificadora do gene MESDC2 clonada; (6) 

plasmídeo pcDNA3.1 sem gene clonado (vetor vazio); e (7) plasmídeo com o o gene da Renila 

clonado. 

A proteína LRP5 é um co-receptor de WNT7A (ver Figura 7-2) e a proteína MESDC é uma 

chaperona que participa no processo de ativação da proteína LRP5. Plasmídeos com os genes 

que produzem essas proteínas foram utilizados em alguns experimentos para intensificar a via 

de sinalização WNT. A proteína Renila é também fluorescente e serviu como controle da 

reação, pois a sua fluorescência é proporcional ao número de células utilizadas no ensaio. 

O plasmídeo com o gene da Renila foi cedido pela Prof. Dra. Maria Rita Passos-Bueno 

(IB-USP). Os outros plasmídeos foram fornecidos pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Bernd 

Wollnick (Department of Biochemistry at the University of Göttingen, Alemanha). 

O ensaio funcional da Luciferase foi realizado em linhagem celular HEK293T cultivada 

em meio de cultura DMEM, contendo antibiótico, em garrafa de cultura celular T75. 

Inicialmente foram transferidos 200 µl do meio de cultura com as células (100 

células/µl) para cada poço da placa “Luciferase 96-well plate” (Thermo Fisher Scientific©, 

Waltham, Massachusetts, US). Os poços vazios que margeiam os poços com as células foram 

preenchidos com PBS. Após esse procedimento, a placa foi incubada em estufa a 37°C por 24 

horas, para multiplicação e aderências das células. 

A transfecção dos vetores às células HEK293T ocorreu com o reagente turbofectina 8.0 

(Origene©, Rockville, Maryland, US). Foram realizados diversos experimentos, todos no mínimo 

em triplicata. Os vetores utilizados em cada um dos experimentos e suas respectivas 

concentrações estão apresentados no Quadro 7-4. 
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Quadro 7-4: Transfecções realizadas nos ensaios com Luciferase 

Trans 
Descrição da 

trasfecção 

Quantidade de cada vetor por experimento 

pcDNA3.1 
WNT7A 

selvagem 
(ng) 

pcDNA3.1 
WNT7A 
mutado 

(ng) 

pcDNA3.1 
vazio (ng) 

pcDNA
3.1 

LRP5 
(ng) 

pcDNA 
3.1 

MESCD5 
(ng) 

TopFlash 
(ng) 

pRL 
(ng) 

a WNT7A sel. 200 0 0 0 0 100 5 

b 
WNT7A sel. c/ 

LRP5 e MESCD5 
200 0 0 80 100 100 5 

c WNT7A sel. (2,5X) 500 0 0 0 0 200 5 

d WNT7A mut. 0 200 0 0 0 100 5 

e 
WNT7A mut. c/ 
LRP5 e MESCD5 

0 200 0 80 100 100 5 

f 
WNT7A mut. 

(2,5X) 
0 500 0 0 0 200 5 

g Vetor vazio  0  0 200  0  0 100 5 

h TopFlash 0 0 0 0 0 100 5 

i 
TopFlash c/ LRP5 e 

MESCD5 
0 0 0 80 100 100 5 

j TopFlash (2,5x) 0 0 0 0 0 250 5 

k s/ vetor 0 0 0 0 0 0 0 

Trans, transfecção; pRL, plasmídeo com o gene da Renila clonado. 

 

Primeiramente, foi preparada uma mistura com o reagente turbofectina e os vetores em 

um microtubo na proporção de 3 ul de turbofectina para cada ng de vetor. O volume final foi 

completado para 25 ul com DMEM. A mistura foi incubada à temperatura ambiente por 30 

minutos. Após a incubação, 25 µl desta reação de transfecção foram adicionados a cada poço. 

Seguiu-se incubação por 37°C por 48 horas, com troca do meio de cultura (200 ul) após 24 h.  

A leitura da reação da Luciferase ocorreu da seguinte forma: o meio foi retirado de cada 

poço com pipeta e desprezado. Posteriormente, foram adicionados 40 µl de PBS e 40 µl de 

“Dual-Glo Luciferase substrate” (Promega©, Madison, Wisconsin, US). Seguiu-se incubação em 

temperatura ambiente por 10 min. A leitura da luminescência resultante da reação da 
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Luciferase foi realizada no equipamento "GloMax Multi 96-microplate Luminometer" 

(Promega©, Madison, Wisconsin, US). 

Em seguida, foi realizada a leitura da reação da Renila. Para isso foi preparada a mistura 

com "Stop & Flo substrate" e "Dual Glo Stop & glo Buffer" (Promega©, Madison, Wisconsin, US) 

na proporção de 1:100. Foram adicionados 40 µl desta mistura em cada poço. Seguiu-se 

incubação por 10 min. A leitura da reação da Renila foi realizada no mesmo luminômetro. 

O equipamento fornece os valores das leituras da luminescência da reação da Luciferase 

e da Renila para cada experimento em unidades relativas de luz (RLU, do inglês, relative light 

unit). Para cada experimento foi calculada a média da leitura com a Luciferase e a média da 

leitura com a Renila. O valor final utilizado para comparação dos resultados foi a razão entre o 

resultado da leitura da Luciferase e o resultado da leitura da Renila. 

Foram realizados quatro ensaios funcionais. Em cada ensaio foram utilizadas diferentes 

combinações de transfecção como mostrado abaixo: 

Ensaio 1: transfecções (b), (e), (i) e (k); 

Ensaio 2: transfecções (a), (d), (h) e (k); 

Ensaio 3: transfecções (c), (f), (j) e (k); 

Ensaio 4: transfecções (a), (d), (g), (h) e (k). 

 

7.6 Resultados 

 

7.6.1 Array-CGH e qPCR 

 

Não foi encontrada qualquer CNV com significado clínico pela técnica de array-CGH na 

amostra do probando. Também não foi encontrada qualquer CNV no gene BHLHA9 pela técnica 

de qPCR nas amostras dos três indivíduos afetados testados. 

 

 

7.6.2 Genotipagem por SNP-array e cálculo de Lod score 

 

Após cálculo dos Lod scores, pequenas regiões com valores positivos, abrangendo 

menos de 1 cM, não foram consideradas como candidatas. 
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Os resultados do cálculo de Lod score com os genótipos do SNP-array sob o modelo de 

herança autossômica dominante (k=0,324) podem ser observados na Tabela 7-1 na Figura 7-5.  

 

Tabela 7-1: Regiões com resultados positivos nos cálculos de Lod scores sob o modelo de herança autossômico 

dominante 

Cromossomo 
Posição genética 

(cM) 
posição física (pb) 

Lod score 
máximo 

3 10,5 a 33 3497305 a 14257978 0,873 
3 91,5 a 136,5 66419502 a 128896074 0,897 
5 88,5 a 92 74696638 a 76760080 0,657 
5 144 a 149,5 142502962 a 146920247 0,889 

9 5,5 a 10 2528094 a 4402216 0,621 
9 142,5 a pter 134457580 a pter 0,233 

16 4,5 a 13 1404726 a 5495968 0,732 

 

 

  
Figura 7-5: Gráficos dos resultados dos cálculos de Lod scores nos cromossomos com resultados positivos, sob o 

modelo de herança autossômico dominante. 

 

Os resultados obtidos sob o modelo de herança autossômica recessiva podem ser 

observados na Tabela 7-2 e na Figura 7-6. 
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Tabela 7-2: Regiões com resultados positivos nos cálculos de Lod scores sob o modelo de herança autossômico 

recessivo 

Cromossomo 
Posição genética 

(cM) 
posição física (pb) 

Lod score 
máximo 

3 15 a 24,5 4903928 a 8751490 1,199 
3 87,5 a 123 63941361 a 115381802 1,786 
5 139 a 146 137977109 a 143265146 1,794 

 

  
Figura 7-6: Gráficos dos resultados dos cálculos de Lod scores nos cromossomos com resultados positivos sob o 

modelo de herança autossômico recessivo. 

 

Os resultados obtidos sob o modelo de herança autossômica recessiva, simulando 

irmandade entre os indivíduos I:1 e I:6, podem ser observados na Tabela 7-3 e na Figura 7-7. 

 

Tabela 7-3: Regiões com resultados positivos nos cálculos de Lod scores sob o modelo de herança autossômico 

recessivo simulando irmandade I:1 e I:6 

Cromossomo 
Posição genética 

(cM) 
posição física (pb) Lod score máximo 

3 15 a 30,5 4903928 a 12531421 2,876 

3 101 a 111,5 73251964 a 99231285 3,235 
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Figura 7-7: Gráficos dos resultados dos cálculos de Lod scores para o cromossomo com resultado positivo sob o 

modelo de herança autossômico recessivo e considerando I:1 e I:6 como irmãos. 

 

7.6.3 Genotipagem dos microssatélites 

 

As regiões cromossômicas com resultados positivos no cálculo de Lod score obtidos com 

os genótipos de microssatélites no cromossomo 3 sob o modelo de herança autossômico 

dominante (k=0,324) e recessivo podem ser observadas na Tabela 7-4 e na Figura 7-8. 

 

Tabela 7-4: Regiões com resultados positivos nos cálculos de Lod scores utilizando os microssatélites do 

cromossomo 3, sob o modelo de herança autossômica dominante e recessiva 

Modelo Cromossomo 
Posição genética 

(cM) 
posição física (pb) 

Lod score 
máximo 

AD 3 qter a 49 qter a 26657788 0,938 

AR 3 qter a 41 qter a 20301653 2,057 

AR 3 56 a 61 31091438 a 35891565 0,53 

AR 3 80 a 138 65116646 a 130733616 1,949 
AD, autossômico dominante. AR, autossômico recessivo. 

 



120 
 

 
 

  
Figura 7-8: Gráficos dos cálculos de Lod scores com microssatélites do cromossomo 3 sob o modelo de herança 

autossômico dominante à esquerda e recessivo à direita. 

 

As regiões cromossômicas com os resultados positivos nos cálculos de Lod scores sob o 

modelo de herança autossômico recessivo simulando irmandade entre os indivíduos I:1 e I:6 

podem ser observados na Tabela 7-5 e na Figura 7-9. 

 

Tabela 7-5:  Regiões com resultados positivos nos cálculos de Lod scores com microssatélites para o cromossomo 3 

sob o modelo de herança autossômico recessivo considerando I-1 e I-6 como irmãos 

Cromossomo 
Posição genética 

(cM) 
posição física (pb) 

Lod score 
máximo 

3 qter a 41 qter a 20301653 2,284 

3 53 a 69 29415650 a 45193456 0,614 

3 80 a 138 59529775 a 130733616 1,903 

 

 
Figura 7-9: Gráficos dos resultados dos cálculos de Lod scores com microssatélites do cromossomo 3 sob o modelo 

de herança autossômica recessiva considerando os indivíduos I-1 e I-6 como irmãos. 

 

Com base nos dados dos marcadores de microssatélites, inferimos os haplótipos dos 

indivíduos (Figura 7-11). Nessa análise visual, identificamos que o genótipo do marcador 
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D3S1263 apresentou-se em homozigose em cinco dos seis indivíduos afetados (IV-1, IV-16, IV-

19, IV-20 e IV-32) e em heterozigose em um indivíduo afetado (V-12). Quatro indivíduos não 

afetados apresentaram esse marcador em heterozigose (IV-31, V-13, V-14 e V-15) e dois 

indivíduos não afetados não apresentaram o alelo presente entre os afetados (IV-17 e IV-19). 

 

7.6.4 Seleção do gene candidato e sequenciamento de Sanger 

 

O programa de priorização Endeavour indicou o gene WNT7A como o principal gene 

relacionado com as vias de sinalização presentes durante o desenvolvimento de membros e 

entre os genes associados com defeitos de membros nas regiões com Lod score positivo no 

cromossomo 3. O gene fica localizado próximo ao marcador D3S1263, que se mostrou em 

homozigose em 5 dos 6 afetados. 

O sequenciamento de Sanger do gene WNT7A revelou a presença da variante c.934G>A 

(Figura 7-10) em homozigose nos indivíduos afetados IV-1, IV-16, IV-19, IV-20 e IV-32 e em 

heterozigose no indivíduo afetado V-12, assim como nos indivíduos não afetados IV-31, V-13, V-

14 e V-15. A variante estava ausente nos indivíduos IV-17 e IV-19 (genótipos apresentados na 

Figura 7-3). Esses genótipos seguiram o mesmo padrão de segregação dos genótipos 

apresentados pelo marcador D3S1263 (Figura 7-11). 

 

 

Figura 7-10: Eletroferograma do sequenciamento de Sanger da região com a variante c.934G>A no gene WNT7A. 

A, amostra do indivíduo não afetado IV-17. B, amostra do indivíduo afetado V-12. C, amostra do indivíduo afetado 

IV-32. 

A 

B 

C 
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Figura 7-11: Genótipos nos marcadores de microssatélites e reconstrução dos haplótipos. A caixa à esquerda mostra os marcadores de microssatélite utilizados. As cores 

nas caixas representam os haplótipos inferidos para cada indivíduo. A caixa vermelha destaca os genótipos do marcador D3S1263. 
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A variante c.934G>A em WNT7A é uma variante missense, p.Gly312Ser, presente no 

último éxon do gene, o éxon 4. Esta variante nunca foi descrita nos diferentes bancos de dados 

de sequenciamento. A variante foi indicada como patogênica pelo Polyphen-2 (1,0) e pelo SIFT 

(0,001); foi predita ser deletéria pelo Provean (5,42) e predita ser causadora de doença pelo 

MutationTasting2. O alinhamento da região da proteína mostrou que ela é altamente 

conservada em todos os filos do sub-reino Eumetazoa, segundo alinhamento realizado com o 

Clustal Omega (Quadro 7-5). 

 

Quadro 7-5: Alinhamento da região com a variante p.Gly312Ser da proteína WNT7A 

Homo_sapiens (humano)         APQASGCDLMCCGRGYNTHQYARV-WQCNCKFQWC 

Pan_troglodytes (chimpanzé)   APQASGCDLMCCGRGYNTHQYARV-WQCNCKFHWC 

Gorilla_gorilla (gorila)      APQASGCDLMCCGRGYNTHQYARV-WQCNCKFHWC 

Pongo_pygmaeus (orangotango)  APQASGCDLMCCGRGYNTHQYARV-WQCNCKFHWC 

Rattus_norvegicus (rato)      APQASGCDLMCCGRGYNTHQYARV-WQCNCKFHWC 

Bos_taurus (gado)             APQASGCDLMCCGRGYNTHQYARV-WQCNCKFHWC 

Gallus_gallus (ave)           AQQSNGCDLMCCGRGYNTHQYSRV-WQCNCKFHWC 

Ophiophagus_hannah (réptil)   AQQTNGCDLMCCGRGYNTHQYSRV-WQCNCKFHWC 

Xenopus_tropicalis (anfíbio)  AQHTSSCDLMCCGRGYNTHQYSRV-WQCNCKFHWC 

Danio_rerio (peixe ósseo)     AQHTNGCDLMCCGRGYNTHQYSRV-WQCNCKFLWC 

Daphnia_magna (crustáceo)     SAGADGCNLLCCGRGYNTHQFNHVSHQCNCKFHWC 

Exaiptasia_pallida (cnidário) LSKTNSCKVLCCGRGYNVHEVVRV-WDCQCKFYWC 

Em cinza, o aminoácido correspondente à glicina na posição 312 em humanos. 

 

7.6.5 Sequenciamento massivo em paralelo 

 

Com o objetivo de excluir outras variantes que pudessem explicar a síndrome de Santos 

e excluir que o indivíduo V-12 fosse afetado por doença genética distinta, foi realizado o 

sequenciamento massivo em paralelo do exoma das amostras dos indivíduos V-12 e IV-20. Após 

os filtros de qualidade, o sequenciamento da amostra V-12 teve em média 43,5 leituras por 

base e com 52% das bases com no mínimo 20 leituras. Já a amostra IV-20, que foi sequenciada 

pela equipe da doutora Carla Rosenberg, obteve 98,2% das bases com no mínimo 20 leituras. 

Os resultados das etapas de filtragem da amostra do indivíduo V-12 estão resumidos no 

Quadro 7-6. Após a filtragem, 208 variantes foram selecionadas, 205 em heterozigose e 3 em 

homozigose. Dos genes contendo as variantes presentes no indivíduo V-12, o único que possui 

relação com defeitos de membros e que participa em vias de sinalização do desenvolvimento 

de membro foi o gene TBX5. Este gene também foi priorizado pelo programa Endeavour. O 

gene TBX5 apresentou a variante c.C848A (p.Thr283Asn) em heterozigose. 
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Quadro 7-6: Filtragem das variantes presentes no indivíduo V-12 

Filtros 
Número de 
variantes 

Total de variantes em heterozigose e homozigose 33813 

Variantes com MAF < x* no NHBLI-ESP exomas e 1000 genomes project 7086 

Ausentes nos 60 indivíduos controle da reação 535 

Após exclusão de variantes em genes hipervariáveis 476 

Variantes exônicas e em sítios de splicing 362 

Após exclusão das sinônimas e de efeito desconhecido 213 

Após exclusão das variantes com baixa qualidade 208 
* x = 0,001 para variantes em heterozigose e x = 0,01 para variantes em homozigose 

 

Realizamos o sequenciamento de Sanger do éxon 8 do gene TBX5, onde a variante está 

localizada, nas amostras do indivíduo V-12 e de seus familiares. A variante foi confirmada no 

indivíduo V-12 e detectada nas amostras de sua mãe (IV-32) e de sua irmã (V-15), ambas não 

afetadas pelo quadro. Além disso, sua irmã (V-15) é heterozigótica tanto em relação à variante 

c.C848A (p.Thr283Asn) em TBX5 quanto em relação à variante c.934G>A (p.Gly312Ser) em 

WNT7A, ou seja, tem ambos os genótipos iguais ao do indivíduo afetado V-12, mas não 

manifesta a doença. Esses resultados praticamente excluem o papel da variante no gene TBX5 

como candidata a explicar o quadro clínico do indivíduo V-12 e mantêm a variante c.934G>A no 

WNT7A como a principal candidata. 

Para excluir a possibilidade de alguma outra variante, além da c.934G>A no WNT7A, 

estivesse relacionada com o quadro clínico da síndrome de Santos, foi realizado o 

sequenciamento massivo em paralelo do exoma com a amostra do indivíduo IV-20. As 208 

variantes selecionadas pela filtragem do exoma do indivíduo V-12 (conforme estratégia 

apresentada no Quadro 7-6) foram novamente filtradas em conjunto com as variantes 

presentes na amostra do indivíduo IV-20, como indicado no Quadro 7-7. 

 

Quadro 7-7: Filtragem das variantes no indivíduo IV-20, após filtragem inicial no indivíduo V-12 

Filtros 
Número de 
variantes 

Variantes na amostra V-12 após filtragem prévia 208 

Variantes presentes em regiões com Lod score positivo* 6 

Variantes também presentes no indivíduo IV-20 1 
* Foram consideradas todas as regiões com resultado do cálculo de Lod score positivos sob o modelo de herança 

autossômica dominante e recessiva. 
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Após a filtragem, apenas a variante c.934G>A no gene WNT7A se mostrou presente em 

ambos os indivíduos. 

Consideramos também a hipótese do defeito de membro apresentado pelo indivíduo V-

12 ser resultado de alguma alteração genética em regiões não exônicas ou devido a causas 

ambientais. Desse modo, filtramos apenas as variantes presentes na amostra do indivíduo IV-

20, presentes em regiões de Lod score positivo, em estratégia similar a apresentada no Quadro 

7-6. Contudo, nenhuma variante além da encontrada no gene WNT7A se mostrou candidata a 

explicar o quadro clínico. 

Em resumo, após diversas estratégias de filtragem de variantes, não foram detectadas 

outras variantes que pudessem explicar o quadro da Síndrome de Santos, além da variante 

c.934G>A no gene WNT7A. 

 

7.6.6 Ensaio funcional com Luciferase 

 

Os resultados dos quatro ensaios da Luciferase estão representados na Figura 7-12. 

 

 

Figura 7-12: Gráficos dos resultados dos ensaios com a Luciferase. A, Ensaio 1. B, Ensaio 2. C, Ensaio 3. D, Ensaio 4. 

Os detalhes sobre cada experimento podem ser encontrados no Quadro 7-4. RLU, Unidades relativas de luz.  
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Os resultados apresentados até o momento são inconclusivos, uma vez que, ambos os 

experimentos com os vetores com o gene WNT7A, selvagem e mutado, revelaram a atividade 

da Luciferase menor do que quando foram usadas células com o vetor vazio ou, em vários 

casos, células somente com o vetor TopFlash. 

 

7.7 Discussão 

 

A hipoplasia ungueal/anoniquia, a hipoplasia/agenesia fibular e a hipoplasia femoral, 

observados nos membros da família com a síndrome de Santos, são sinais clínicos comumente 

apresentados por indivíduos descritos com variantes deletérias em homozigose no gene 

WNT7A (Woods e col., 2006; Kantaputra e col., 2010; Garavelli e col., 2011; Eyaid e col., 2011; 

Al-Qattan e col., 2013b e 2013c). Esses fatos corroboram a conclusão de que o quadro clínico 

da síndrome de Santos é decorrente da variante c.934G>A no gene WNT7A. Outros dados que 

corroboram está conclusão são o fato desta variante nunca ter sido descrita em diferentes 

bancos de dados de sequenciamento, de ser considerada patogênica/deletéria por diferentes 

softwares de predição de patogenicidade, por estar presente em uma região com Lod score 

estatisticamente significativo de acordo com algumas das estratégias de cálculo e pela ausência 

de outras variantes candidatas nestas regiões após sequenciamento massivo em paralelo do 

exoma. A segregação da variante na família também é coerente com o quadro, exceto pelo 

caso do indivíduo V-12. 

Os fenótipos observados na síndrome de Santos podem ser justificados pelas variantes 

que alteram a função da proteína WNT7A. A anoniquia/hipoplasia ungueal provavelmente 

surge devido à falta de expressão do gene LMX1B no mesoderma dorsal, o qual tem sua 

expressão induzida pela proteína WNT7A quando funcional. O fator de transcrição LMX1B é 

responsável pela identidade das características dorsais dos membros, como as unhas. Já a 

hipoplasia/aplasia fibular seria resultado da redução da expressão do gene SHH na ZPA, tal 

expressão é mantida por influência da proteína WNT7A. O produto do gene SHH é responsável 

pelo desenvolvimento das estruturas posteriores dos membros, como a fíbula (Woods e col., 

2006; Al-Qattan, 2013). Por último, a braquidactilia poderia surgir devido a uma deficiência no 

mecanismo de retroalimentação SHH-FGF/AER, o qual alteraria o equilíbrio entre FGFs/BMPs. O 

aumento dos níveis de BMPs já foi sugerido como a causa de braquidactilia (Wang e col., 2011). 



127 
 

 
 

Variantes deletérias em homozigose no gene WNT7A são extremamente raras. Na 

literatura há o relato de apenas seis variantes distintas (Figura 7-13). Três foram associadas com 

a AARRS: c.214G>A (Garavelli e col., 2011), c.814C>G (Al-Qattan e col., 2013c) e c.874G>T 

(Woods e col., 2006). Duas foram associadas com a síndrome de Fuhrmann: c.325G>A (Woods 

e col., 2006) e c.664C>T (Kantaputra e col., 2010). A sexta variante, c.610G>A, que foi 

primeiramente associada com a AARRS (Eyaid e col., 2011), foi posteriormente associada 

também com a síndrome de Fuhrmann (Al-Qattan e col., 2013b). Como se pode observar na 

Figura 7-13, não há correlação entre a posição da variante e as características clínicas 

apresentadas. Esta falta de correlação genótipo/fenótipo é também evidenciada pelo fato da 

variante c.610G>A já ter sido associada com ambas as síndromes. 

 

 

Figura 7-13: Representação do gene WNT7A e as variantes associadas a doenças. 

Em azul, estão representados os éxons. Em verde, as variantes associadas à síndrome de Fuhrmann. Em amarelo, 

as variantes associadas à síndrome de AARRS e em cinza a variante associada à síndrome de Santos. A variante 

c.610G>A, inicialmente associada com a síndrome de AARRS, também já foi descrita em um caso de Síndrome de 

Fuhrmann. 

 

Woods e col. (2006) avaliaram a significância funcional de duas variantes no gene 

WNT7A, a variante c.325G>A associada com a síndrome de Fuhrmann e a variante c.874G>T 

associada com a AARRS. No experimento in vivo, vetores contendo o gene WNT7A com as 

variantes foram injetados em embriões de galinha com posterior análise do desenvolvimento 

dos membros. No experimento in vitro, células mesenquimais de galinhas com os vetores 

contendo o gene WNT7A mutado foram diferenciadas em condrócitos. Sabe-se que na 

presença da proteína WNT7A funcional não há formação de cartilagem. Ambos os 

experimentos demonstraram que a variante associada com a síndrome de Fuhrmann provoca 

uma redução moderada da atividade da proteína, enquanto que a variante associada com a 
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AARRS provoca a ausência completa da atividade da proteína. Estas conclusões foram obtidas 

pela observação da diferenciação celular em condrócitos e do desenvolvimento esquelético de 

embriões. 

É evidente que os fenótipos das síndromes de Santos e de Fuhrmann são mais brandos 

do que os apresentados pelos pacientes com a AARRS. Esta comparação nos sugere que, assim 

como a síndrome de Fuhrmann, a síndrome de Santos também seja o resultado de uma perda 

parcial da função da proteína WNT7A. As similaridades e diferenças entre as síndromes de 

Santos e de Fuhrmann foram discutidas no artigo de Santos e col. (2008). Neste artigo foi 

concluído que, apesar da expressividade variável em ambas as síndromes, (1) defeitos de 

extremidades de membros são predominantemente ulnares na síndrome de Fuhrmann e 

radiais na síndrome de Santos; (2) defeitos ulnares distais graves estão presentes apenas na 

síndrome de Fuhrmann, (3) defeitos de pélvis e fêmur parecem ser mais conspícuos na 

síndrome de Fuhrmann. Contudo, podemos concluir que as três síndromes, de Santos, de 

Fuhrmann e AARRS correspondem ao espectro de variações fenotípicas causadas por 

alterações no gene WNT7A. 

Embora a variante c.934G>A explique perfeitamente o fenótipo da síndrome de Santos, 

curiosamente o filho afetado do probando (V-12) apresenta a variante em heterozigose e seus 

sinais clínicos são diferentes dos demais indivíduos afetados da família (Quadro 7-1). O filho 

afetado do probando (V-12) não apresenta as principais características que seriam esperadas 

resultar de variantes deletérias no gene WNT7A, as quais seriam: defeitos ungueais e hipoplasia 

de fíbula. Por esse motivo, realizamos o sequenciamento do exoma da amostra desse indivíduo 

e buscamos por outras variantes que poderiam explicar o quadro clínico apresentado. O único 

gene alterado associado com defeitos de membros ou com as vias de sinalização do 

desenvolvimento dos membros foi o gene TBX5, no qual ocorreu a variante c.C848A 

(p.Thr283Asn). Contudo, o sequenciamento dessa variante nos demais indivíduos da família 

mostrou que tanto sua mãe quanto sua irmã não afetada também possuem essa variante. Por 

esse motivo, descartamos esta variante como a principal responsável pelo fenótipo 

apresentado. 

Para nos assegurarmos que a variante no gene WNT7A é realmente a única variante 

candidata a explicar o quadro clínico da síndrome de Santos, realizamos o sequenciamento de 

massivo em paralelo com as amostras dos indivíduos IV-20 e V-12 e filtramos as variantes 

presentes nos dois indivíduos sequenciados em regiões com Lod score positivo pela análise de 
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ligação. Nenhuma outra variante candidata foi encontrada, seguindo os nossos critérios de 

filtragem. 

Quatro hipóteses, então, poderiam explicar o quadro clínico do indivíduo V-12: 1) o seu 

fenótipo brando é resultado da expressão fenotípica da variante no gene WNT7A em 

heterozigose; 2) os seus sinais clínicos resultam de fatores ambientais atuando sobre a variante 

em WNT7A em heterozigose; 3) ele apresenta uma variante genética adicional, ou algumas 

variantes adicionais, que poderiam, em conjunto com a variante em WNT7A, estar contribuindo 

para a manifestação do fenótipo; 4) o defeito de membro apresentado não tem relação com a 

variante em WNT7A, podendo ter ocorrido exclusivamente por causa ambiental ou por outra 

alteração genética independente (essa hipótese é improvável). Em conclusão, é plausível 

assumir que a variante no gene WNT7A atua na ocorrência do defeito de membro apresentado 

pelo filho do probando (V-12). 

A descrição dos nossos achados sobre a família com a síndrome de Santos foi submetida 

ao periódico American Journal of Medical Genetics. O artigo, contudo, não foi aceito, sob a 

argumentação de que não havia estudo funcional que comprovasse o papel da variante na 

origem do quadro. 

Na tentativa de se comprovar o efeito deletério da variante c.934G>A no gene WNT7A, 

foram, então, realizados ensaios funcionais baseados na atividade da Luciferase. Esse ensaio foi 

escolhido pois: o teste da eficiência da via WNT-canônica utilizando o TopFlash reporter já foi 

amplamente validado na literatura (Carmon e Loose, 2008; Li e col., 2010; Keupp e col., 2013; 

Hu e col., 2016; Yu e col., 2016); os grupos dos Drs. Bernd Wollnik e Maria Rita Passos-Bueno, 

os quais colaboram com nossa pesquisa, têm experiência nesse tipo de ensaio; e por ser um 

teste relativamente simples e de baixo custo. O ensaio funcional que nós realizamos foi 

baseado no trabalho de Keupp e col. (2013), o qual demonstrou o efeito deletério de uma 

variante no gene WNT1, e no trabalho de Li e col. (2010), que demonstrou o efeito deletério de 

uma variante no gene LRP4, um co-receptor das proteínas WNT. Ambos os trabalhos foram 

coordenados pelo Dr. Bernd Wollnik. Contudo, até o momento, os nossos resultados do ensaio 

com a Luciferase são inconclusivos, uma vez que, ensaios com o vetor pcDNA3.1 vazio resultou 

em maior atividade da Luciferase do que em experimentos com vetores com o gene clonado 

(selvagem e mutado). O experimento com o vetor vazio deveria permitir medir apenas a 

atividade endógena da proteína WNT7A. Teoricamente, seria esperado que em células com 

cópias extras do gene WNT7A (clonado em vetores) a atividade da Luciferase fosse mais 
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elevada do que nas células com o vetor vazio. Porém, não foi o que observamos em nossos 

experimentos. De modo análogo, células somente com o vetor Top Flash exibiram mais 

atividade da Luciferase do que células com o gene WNT7A exógeno, o que não era o esperado. 

Uma possibilidade de alteração no protocolo a se considerar seria a realização do 

experimento com outra linhagem celular, como a HEPG2. Outra possibilidade seria realizar 

outro tipo de ensaio funcional, como, por exemplo, avaliar o efeito da proteína alterada na 

capacidade natural da proteína WNT7A de inibir a transformação de células mesenquimais em 

condrócitos, como no experimento realizado por Woods e col. (2006). 

  

7.8 Conclusão 

 

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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8 Considerações finais 

 

Neste estudo identificamos as alterações genéticas responsáveis pelos quadros clínicos 

das quatro famílias estudadas. Abaixo apresentamos algumas considerações em relação ao 

processo de descoberta das variantes em cada família. 

Na família 1, o gene TP63 contendo a alteração genética responsável pelo quadro clínico 

foi identificado com base exclusivamente pela análise do fenótipo. Esse resultado exemplifica 

que, em diversos casos, o sequenciamento de Sanger de genes ou regiões candidatas com base 

unicamente no fenótipo e em sua segregação pode ser muito efetivo. Além disso, o 

sequenciamento de Sanger é uma técnica relativamente barata, simples e rápida. Contudo, 

para esse fim, sem dúvida é necessária uma avaliação clínica precisa de todos os indivíduos. 

Na família 2, dois genes haviam sido selecionados previamente como prováveis a conter 

a alteração genética responsável pela síndrome, os genes TBX5 e SALL4. Ambos os genes 

haviam sido previamente sequenciados por sequenciamento de Sanger e nenhuma variante 

patogênica foi identificada. O gene SALL4 possuía cinco variantes missense, todas com alta 

frequência em bancos de dados de sequenciamento. Após o sequenciamento do exoma, seis 

variantes no gene SALL4 foram identificadas, as cinco variantes missense, como era esperado, 

e, inesperadamente, identificamos também uma inserção de um nucleotídeo em heterozigose. 

Realizamos novamente o sequenciamento de Sanger e novamente essa inserção não foi 

detectada. Resolvemos alterar as condições dos ciclos de temperatura da PCR e, desta vez, 

identificamos a deleção por sequenciamento de Sanger. Esse fenômeno, conhecido como allele 

drop-out, ocorre quando há amplificação preferencial de um dos alelos. Desta forma, apenas o 

alelo sem a alteração havia sido amplificado e, consequentemente, sequenciado. 

Provavelmente ao alterar as condições de temperatura da PCR, fornecemos as condições ideais 

para que o DNA de ambos os alelos pudessem ser amplificados. Esses dados mostram que 

havíamos suspeitado corretamente do gene a conter a alteração genética baseando-nos no 

fenótipo dos indivíduos. 

Na família 3 foi realizado o array-CGH com 44 k, previamente ao início do doutorado, e 

devido à resolução da técnica não foi identificada a duplicação do enhancer ZRS. 

Posteriormente, a duplicação abrangendo essa região foi detectada utilizando-se de array-CGH 

com 180 k, com maior resolução. Isso nos mostrou que a resolução e as limitações das técnicas 

moleculares devem sempre ser levadas em consideração nestes estudos. Um grande problema 
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que enfrentamos ao estudar essa família foi a falta de exames e laudos médicos. Não tivemos 

acesso a radiografias e laudos pré-cirúrgicos e isto pode vir a dificultar a publicação deste caso. 

A falta de exames médicos, como radiografias, pode dificultar o diagnóstico clínico da doença e, 

consequentemente, dificultar a seleção de genes candidatos com base no fenótipo. 

Na família 4, o gene WNT7A foi selecionado após estudo de ligação com SNP-array e 

cálculo de Lod score. O estudo de ligação é uma ferramenta importante na descoberta do lócus 

da doença facilitando o processo de seleção de genes candidatos. No nosso caso, o estudo de 

ligação seguido da seleção de genes candidatos indicou o WNT7A como provável candidato, o 

que se confirmou com o sequenciamento de Sanger. Por se tratar de uma síndrome 

relativamente nova sem causa genética conhecida foi muito importante realizar o 

sequenciamento do exoma para confirmar dois fatos: que a variante no gene WNT7A é a única 

candidata a explicar o quadro clínico da síndrome de Santos; e que o fenótipo brando do 

indivíduo com a variante em heterozigose não foi resultado de mutação em algum outro gene. 

Mesmo sendo quase que incontestável que a variante no gene WNT7A é a causa da síndrome 

de Santos, ainda estamos trabalhando para melhorar o ensaio funcional com a Luciferase para 

comprovar o seu efeito deletério. 

Embora nenhum gene novo tenha sido encontrado no nosso estudo, os quatro casos 

estudados contribuem para ilustrar o desafio de investigar este conjunto de doenças 

geneticamente heterogêneas, com enorme variabilidade clínica e de fenótipos que se 

sobrepõem. 
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Termos de consentimento livre e esclarecido 



 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(menores de18 anos) 

 

ESTUDO: ESTUDO MOLECULAR DE INDIVÍDUOS COM ANOMALIAS DE MEMBROS 

 

Seu (Sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós. 

 

Eu,..........................................................................,RG......................................., abaixo assinado, 

concordo de livre e espontânea vontade que meu(minha) 

filho(a)................................................................................., nascido(a) em _____/_____/_____, 

participe do estudo “Estudo molecular de indivíduos com anomalias de membros”, e esclareço 

que obtive todas as informações necessárias. 

Estou ciente que: 

 

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir as possíveis causas de 

anomalias de membros; 

II) Será feita uma coleta de 5 ml de sangue periférico do(a) meu(minha) filho(a);  

III) Essa coleta será feita apenas para este estudo e em nada influenciará no tratamento de 

meu(minha) filho(a); não vai curá-lo(a); não causará nenhum problema, exceto a dor da 

picadinha da agulha no local da coleta; 

IV) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que nem o meu nome nem o de 

meu(minha) filho(a) sejam mencionados; 

V) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados, ao final desta pesquisa 

(   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

(   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

VIII)  Caso tenham sido tiradas fotografias, 

(   ) concordo que sejam incluídas em publicações científicas,se necessário 



 
 

 
 

(   ) concordo que sejam apresentadas em aulas para profissionais da saúde 

(   ) não concordo que sejam incluídas em nenhum tipo de publicação ou apresentação. 

IX)  O material colhido será armazenado sob a responsabilidade do Instituto de Biociências, 

sob a guarda da Dra. Regina Célia Mingroni-Netto, pelo tempo necessário para a identificação e 

caracterização do gene e de sua mutação e/ou mecanismo genético responsável pela doença 

observada na sua família. 

 

 

 

 

São Paulo,          de                              de 2014 

 

 

Participante:......................................................................................................... 

 

 

Pesquisador Responsável pelo Projeto: .......................................................... 

(Me Leandro Ucela Alves - Biólogo) 
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Dra. Regina Célia Mingroni Netto 

CRBio/SP 10.238-01 

 

Endereço: Rua do Matão, 277, Depto de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências – 

USP 

e-mail: renetto@ib.usp.br 

Telefone para contato: Tel. (055)(011) 3091-7549 

  



 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(maiores de18 anos) 

 

ESTUDO: ESTUDO MOLECULAR DE INDIVÍDUOS COM ANOMALIAS DE MEMBROS 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 

colaboração neste estudo será de muita importância para nós. 

 

Eu,............................................................................................................. (inserir nome e 

profissão), residente e domiciliado(a) na 

.........................................................................................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade, RG ..............................................., inscrito(a) no 

CPF/MF..............................................., nascido(a) em ____/_____/_____, abaixo assinado, 

concordo de livre e espontânea vontade em participar do estudo “Estudo molecular de 

indivíduos com anomalias de membros” e esclareço que obtive todas as informações. 

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir as possíveis causas das 

anomalias de membros; 

II) Será feita uma coleta de 5 ml de sangue periférico; 

III) Essa coleta será feita apenas para este estudo e em nada influenciará mo meu 

tratamento; não vai me curar; não vai me causar nenhum problema, exceto o pequeno 

incômodo de dor no momento da coleta (introdução da agulha para retirada do sangue); 

IV) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados; 

V) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados, ao final desta pesquisa 

(   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

(   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

VIII)  Caso tenham sido tiradas fotografias, 

(  ) concordo que sejam incluídas em publicações científicas,se necessário 



 
 

 
 

(    ) concordo que sejam apresentadas em aulas para profissionais da saúde 

(    ) não concordo que sejam incluídas em nenhum tipo de publicação ou apresentação. 

IX)  O material colhido será armazenado sob a responsabilidade do Instituto de Biociências, 

sob a guarda da Dra. Regina Célia Mingroni-Netto, pelo tempo necessário para a identificação e 

caracterização do gene e de sua mutação e/ou mecanismo genético responsável pela doença 

observada na sua família. 
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