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I. INTRODUÇÃO 
 

As anomalias cromossômicas são encontradas em cerca de seis em cada 1.000 

recém-nascidos e em 25% dos abortos e natimortos, sendo de 50 a 60% a freqüência nos 

abortamentos de primeiro trimestre. As anomalias cromossômicas mais freqüentes são as 

numéricas, porém os rearranjos cromossômicos estruturais equilibrados são detectados em 

cerca de 1:500 indivíduos na população geral e os rearranjos estruturais não equilibrados 

correspondem a cerca de 3% das anormalidades cromossômicas (revisão em Jacobs e 

Hassold, 1986). 

 

I.1. A FORMAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS 

 

O dano ao DNA provoca a ativação de processos de reparo controlados 

geneticamente. As células normais são capazes de reparar danos com fidelidade ou 

introduzir erros durante o reparo, de acordo com o tipo de lesão e do mecanismo utilizado 

para o reparo (revisão em Moustacchi, 2000). As quebras na dupla fita do DNA (Double 

Strand Break – DSB), sejam induzidas por agentes externos (radiação ionizante, por 

exemplo) ou resultantes de processos celulares normais, podem ser retificadas na célula 

eucarionte por duas principais vias de reparo: a recombinação homóloga (Homologous 

Recombination – HR) ou a junção de extremidades não homólogas (Non-Homologous End 

Joining – NHEJ) (revisão em Moustacchi, 2000; Haber, 2000).  

Ocorrendo mais de uma quebra em uma mesma célula, o reparo por NHEJ pode unir 

extremidades não contíguas, com adição ou com perda de seqüências, causando rearranjos 

estruturais. O mecanismo de NHEJ foi evidenciado, por exemplo, no caso de translocações 

entre o cromossomo X e um autossomo, em que não havia homologia extensa entre os 

segmentos envolvidos e se detectaram pequenas deleções, duplicações e inserções nos 

pontos de quebra e junção (van Bakel et al., 1995; Vianna-Morgante et al., 2004). Os 

rearranjos estruturais podem ainda se originar do reparo por recombinação homóloga, 

quando são utilizadas seqüências homólogas ectópicas, como substrato para a 

recombinação. A análise das seqüências presentes nos pontos de quebra de rearranjos e a 

determinação do grau de homologia entre elas podem fornecer indicações sobre a 
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contribuição dos diferentes mecanismos de reparo para sua formação (revisão em Haber, 

2000). 

Com o avanço das técnicas moleculares, foi possível identificar que determinadas 

regiões do genoma possuem características estruturais que as predispõem a participar de 

rearranjos. Doenças causadas por tais rearranjos foram denominadas por Lupski (1998) de 

doenças genômicas, contrastando com o mecanismo clássico para doença genética, em que 

um fenótipo anormal é principalmente originado por mutações de ponto. Por exemplo, em 

casos de genes sensíveis à dosagem flanqueados por repetições orientadas em tandem, se 

ocorrer recombinação não alélica entre as repetições flanqueadoras, os genes localizados 

entre as repetições podem ser deletados (haploinsuficiência) ou duplicados (aumento de 

dosagem). No caso de genes homólogos dispostos em tandem, podem surgir genes híbridos 

recombinantes, com diferentes propriedades. Se a recombinação ocorre entre repetições 

invertidas e uma cópia da repetição está localizada dentro de um gene, o resultado é uma 

inversão que inativa o gene. 

Portanto, na HR, o tipo de seqüência utilizada como molde para o reparo define se o 

reparo será conservador ou se introduzirá erros. Quando a seqüência homóloga da 

cromátide irmã é o molde para o reparo, não há erros. No caso de a seqüência molde ser a 

do cromossomo homólogo, pode ocorrer conversão gênica. O molde escolhido pode, 

entretanto, ser uma seqüência homóloga, porém não alélica (Non-Allelic Homologous 

Recombination – NAHR), o que resulta em rearranjos cromossômicos. Por exemplo, está 

documentada a participação de elementos repetidos Alu e LINE-1 na origem de rearranjos 

cromossômicos, a partir de reparo por NAHR. É o caso das duplicações parciais do gene 

ALL1 na leucemia mielóide aguda, que resultam da recombinação entre seqüências Alu nos 

introns 1 e 6 desse gene (Strout et al., 1998). 

Já se demonstrou que alterações cromossômicas constitucionais com alta 

recorrência, que condicionam diversas síndromes, resultam de NAHR entre repetições de 

baixo número de cópias (Low Copy Repeats – LCR), que podem incluir genes/pseudogenes 

e seqüências repetidas diversas, em tandem ou invertidas (Shaw e Lupski, 2004). Essas 

alterações são principalmente duplicações e deleções, geralmente não detectáveis nas 

análises citogenéticas de rotina. Esse é, por exemplo, o mecanismo que origina a 

microdeleção de cerca de 3,7 MB em 17p11.2, presente na maioria dos pacientes com a 
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síndrome de Smith-Magenis. Os segmentos de junção correspondem à fusão de LCR que 

ladeiam o segmento deletado. Essas mesmas LCR estão envolvidas na origem da 

microduplicação correspondente à deleção, como esperado num evento de NAHR (revisão 

em Lupski, 2003). 

As LCR têm entre 10 e 500 Kb de extensão, costumam compartilhar mais de 95% 

de identidade (Stankiewicz et al., 2003) e compreendem de 5% a 10% do genoma (Bailey 

et al., 2001). As NAHR entre duas LCR nem sempre ocorrem num mesmo ponto dentro 

delas, mas o rearranjo resulta em alterações de dosagem relacionadas a uma determinada 

doença genômica (Stankiewicz e Lupski, 2002). Apesar dos longos trechos de identidade de 

seqüência entre cópias de LCR, a recombinação ocorre em posições preferenciais. Assim, 

em doenças como Charcot-Marie-Tooth do tipo 1A (CMT1A), neurofribromatose do tipo 1 

(NF1) e síndrome Williams-Beuren (WBS) ocorrem “hotspots” que variam de 557 pb a 12 

Kb e que representam apenas 2%-13% da seqüência de identidade entre as LCR (revisão 

em Shaw et al., 2004). É interessante que, em células de mamíferos, 200 pb parece ser o 

comprimento mínimo ininterrupto com identidade de seqüência requerida para iniciar a 

recombinação homóloga na meiose (revisão em Lukacsovich e Waldman, 1999). 

Em algumas situações, foi mostrado que rearranjos cromossômicos afetando 

segmentos cromossômicos relativamente longos podem ser causados por NAHR. De forma 

geral, as translocações recíprocas são únicas quanto aos cromossomos participantes e os 

pontos de quebra. Sendo assim, a maioria é muito pouco conhecida em termos de 

mecanismos de formação. Há, entretanto, uma certa predominância de translocações 

envolvendo certos segmentos de alguns cromossomos, sugerindo a presença de homologia 

entre os diferentes cromossomos rearranjados. A t(11;22) é um rearranjo conhecido por sua 

recorrência e por ter um fragmento de junção semelhante em diferentes afetados. Nesse 

caso, a quebra no braço longo do cromossomo 22 foi localizada na LCR-B e no braço longo 

do cromossomo 11, em uma região repetitiva rica em AT. A LCR-B também tem repetições 

AT, o que sugere a ocorrência de recombinações entre esses segmentos (Shaikh et al., 

2001). Esse ponto de quebra na LCR-B também foi identificado em outras translocações: 

t(17;22)(q11.2;q11.2), t(1;22)(p21.2;q11.2) e t(4;22)(q35.1;q11.2). A maioria das quebras 

em 22q11 ocorreu no centro de uma repetição palindrômica rica em AT de 595 pb de 

comprimento. As quebras nos outros cromossomos envolvidos nessas translocações 
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(11q23, 17q11.2, 1p21.2, 4q35.1) também ocorrem no centro de seqüências repetidas 

invertidas. Essas observações sugerem que a estrutura secundária do DNA na forma de 

grampos é a base do rearranjo (revisão em Gotter et al., 2007). Uma inversão de um 

segmento de 3 Mb em 22q11.21, tipicamente deletado em pacientes com a síndrome da 

deleção 22q11.2, parece ser o evento que precedeu uma translocação 

46,XY,t(8;22)(q24.13;q11.21), com o ponto de quebra recorrente em 22q e o outro em uma 

repetição rica em AT de 8q (Gotter et al., 2007). 

 No caso das translocações Robertsonianas, o emparelhamento de seqüências 

repetitivas pericentroméricas, que teriam homologia em cromossomos acrocêntricos, 

propiciaria a transferência de braços cromossômicos pela troca entre seqüências 

emparelhadas em disposição invertida ou por uma recombinação em U (Shaffer e Lupski, 

2000). 

Muitos dos estudos de mapeamento de pontos de quebra de aberrações 

cromossômicas concentram-se em “alterações genômicas recorrentes”. Há, porém, alguns 

estudos cujo foco foram alterações cromossômicas que afetam grandes blocos 

cromossômicos, buscando a caracterização mais precisa desses rearranjos e a determinação 

de seus mecanismos de origem. 

Em 1996, Floridia et al. estudaram 16 casos de duplicação invertida do braço curto 

do cromossomo 8 [invdup(8p)]. A fim de identificar os segmentos duplicados, os autores 

utilizaram FISH, análise de polimorfismos de DNA por PCR e análise quantitativa por 

Southern blotting. Os rearranjos ocorreram sempre entre cromossomos homólogos e os 

pontos de quebra na extremidade distal do braço curto do cromossomo 8 foram localizados 

nos mesmos segmentos cromossômicos. Os autores sugeriram a presença, nesses 

segmentos, de seqüências repetidas com orientação invertida, cujo emparelhamento na 

meiose favoreceria a ocorrência de recombinação, levando à formação de dicêntricos. 

Quebras centroméricas originariam os cromossomos 8 com duplicação invertida. 

  Antonini et al. (2002) estudaram dois casos de duplicação do braço curto do 

cromossomo 3, identificados por meio do padrão de bandas G. A investigação por FISH 

permitiu o mapeamento dos pontos de quebra em segmentos contidos em YAC ou em 

intervalos delimitados por tais sondas. A análise de microssatélites por PCR indicou que 

ambos os rearranjos ocorreram entre cromátides irmãs dos cromossomos paternos. 
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Krepischi-Santos e Vianna-Morgante (2003) mapearam os pontos de quebra em três 

casos de duplicação do braço curto do cromossomo 9, utilizando FISH e a análise de 

polimorfismos de DNA. Nos três casos, a duplicação abrangia quase todo o braço curto do 

cromossomo 9, tendo sido demonstrado que a duplicação era direta em dois casos e 

invertida no outro. Nos dois casos de dirdup(9p), o ponto de quebra distal foi localizado na 

região subtelomérica, enquanto que o ponto de quebra proximal foi localizado na região 

pericentromérica. O estudo de polimorfismos de DNA indicou que esses rearranjos 

ocorreram na meiose materna. Na invdup(9p), o ponto de quebra proximal foi mapeado nas 

seqüências centroméricas, enquanto que o ponto de quebra distal foi localizado num 

segmento proximal à região subtelomérica, que não estava presente no cromossomo 

duplicado. A análise de polimorfismos de DNA apontou a origem paterna e pós-zigótica do 

rearranjo. As autoras sugerem que os rearranjos teriam se originado de recombinação entre 

seqüências repetitivas com homologia presentes nas regiões pericentromérica e 

subtelomérica do cromossomo 9. 

Rearranjos aparentemente equilibrados, associados a alterações fenotípicas, podem 

refletir uma complexidade adicional no mecanismo de formação. Em uma amostragem de 

dez casos de translocações constitucionais aparentemente equilibradas em pacientes com 

fenótipo anormal, Gribble et al. (2005) detectaram rearranjos complexos crípticos (CCR – 

Cryptic Complex Chromosomal Rearrangements) em seis casos. Mais quatro casos como 

esses foram descritos posteriormente por Ciccone et al. (2005). Uma deleção em portadora 

de translocação aparentemente equilibrada entre três cromossomos foi detectada por CGH-

array por Rosenberg et al. (2005). 

São desconhecidos os mecanismos de formação e as seqüências envolvidas na maior 

parte dos rearranjos cromossômicos não recorrentes. A caracterização dessas seqüências 

pode ajudar a compreender melhor os mecanismos de origem das alterações 

cromossômicas. O aprimoramento das técnicas citogenéticas em associação com a análise 

do DNA e com o crescente conhecimento da seqüência e da arquitetura do genoma humano 

tem permitido abordar tais aspectos da formação dos rearranjos cromossômicos, levando 

aos mecanismos subjacentes à sua formação. Ao mesmo tempo, com a caracterização 

desses rearranjos busca-se entender seus efeitos clínicos e chegar à identificação de genes 

relacionados às alterações fenotípicas.  
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I.2. AS ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS INDICANDO GENES CANDIDATOS A 

QUADROS CLÍNICOS 

 

Vários estudos têm relacionado genes a determinados quadros clínicos a partir de 

alterações cromossômicas presentes nos afetados. Os rearranjos equilibrados, como as 

translocações recíprocas, são particularmente informativos, pois oferecem a oportunidade 

de se identificarem genes candidatos alterados pelas quebras cromossômicas, como 

mostram os vários relatos da literatura. É ilustrativo o caso da paciente com hipotonia e 

deficiência mental grave, portadora de translocação t(X;3)(p11.2;p25) de novo descrito por 

Endris et al. (2002). O ponto de quebra no cromossomo X estava localizado fora de região 

codificadora, porém demonstrou-se que o gene MEGAP (MEntal disorder-associated GAP 

protein), mapeado em 3p25, fora interrompido pelo rearranjo. Os autores estudaram 11 

pacientes com alterações terminais em 3p e observaram deleção de MEGAP em todos os 

pacientes com deficiência mental grave. O único paciente portador de deleção do braço 

curto do 3 em que o gene estava presente tinha função cognitiva normal, demonstrando que 

a perda do gene MEGAP é crucial para o retardo mental nessa síndrome de deleção 

cromosômica. MEGAP é altamente expresso em tecido cerebral fetal e adulto, 

especificamente nos neurônios do hipocampo e do córtex, estruturas conhecidas por 

desempenhar funções principais na mais alta função cognitiva, aprendizado e memória. 

Participa ainda da regulação da migração neuronal e da ramificação axonal, que são 

importantes para a função cognitiva normal. 

Já os rearranjos cromossômicos não equilibrados, com segmentos deletados e 

duplicados que podem incluir vários genes, não são o ideal para fazer essa associação 

genótipo-fenótipo. Mesmo assim, há possibilidade de se chegar a genes candidatos, como 

mostra, por exemplo, a associação do gene CRELD1 com defeitos do septo ventricular 

(AVSD), que são malformações cardiovasculares relativamente comuns. A ocorrência de 

AVSD em pacientes com deleções do braço curto do cromossomo 3  levou à identificação 

de um locus, denominado AVSD2 na região deletada. Robinson et al. (2003) 

caracterizaram a molécula de adesão celular CRELD1, como sendo o produto de gene 

candidato para o locus AVSD2 e tendo sido identificadas mutações em heterozigose do 
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gene CRELD1 (Cysteine-Rich Protein With EGF-Like Domains 1) em 6% dos indivíduos com 

AVSD.  

Com a aplicação da hibridação genômica comparativa utilizando-se arrays (CGH-

array), desequilíbrios cromossômicos que abrangem menos de 1 Mb passaram a ser 

detectados, aumentando assim a chance de se identificarem genes relacionados aos quadros 

clínicos. Por exemplo, recentemente, os genes MAPT  (Microtubule-Associated Protein 

Tau; mutações antes associadas com a demência fronto-temporal associada a 

parkinsonismo) e CRHR1 (Corticotropin-Releasing Hormone Receptor 1) foram  

associados com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor por estarem contidos nas 

microdeleções de 500 –600 kb em 17q21.3, detectadas em afetados (Varela et al., 2006; 

Koolen et al., 2006; Shaw-Smith et al., 2006). Entretanto, a relação desses 

microdesequilíbrios cromossômicos com o fenótipo pode ser complexa, como discutiremos 

a seguir. 

 

I.3. AS VARIANTES ESTRUTURAIS, SEUS EFEITOS CLÍNICOS E A 

PREDISPOSIÇÃO A REARRANJOS 

 

 A hibridação genômica comparativa, utilizando arrays (CGH-array) tem 

evidenciado não somente variações no número de cópias de segmentos cromossômicos em 

associação com quadros clínicos (Krepischi-Santos et al., 2006; Rosenberg et al., 2006; 

Sharp et al., 2006), como também variações no número de cópias como polimorfismos na 

população geral (CNV, Copy Number Variation, ou CNP, Copy Number Polymorphism; 

Sharp et al., 2005; Redon et al., 2006; Wong et al., 2007). 

A relação de microdeleções e microduplicações com o fenótipo clínico pode, 

entretanto, ser complexa. Microdeleções e duplicações presentes tanto em indivíduos 

afetados quanto em outros fenotipicamente normais dificultam a associação com os quadros 

clínicos. Admitir, como causa de alteração fenotípica, apenas rearranjos autossômicos de 

novo e, quando herdados, somente os ligados ao X, todos não descritos como 

polimorfismos, é pensar de modo conservador. Mecanismos como expressão de gene 

recessivo antes coberto, dependência de outras alterações genômicas e mecanismos 
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diversos de penetrância incompleta podem estar atuando para a manifestação clínica ou não 

de um microrrearranjo (Krepischi-Santos et al., 2006).  

Redon et al. (2006) construíram a primeira geração de mapa de CNV do genoma 

humano com base em um estudo de 270 indivíduos de três continentes. Para a busca por 

CNV, utilizaram arrays de genotipagem de SNP e CGH-array de clones do genoma 

humano, cobrindo 360 Mb (12% do genoma). Detectaram 1447 regiões de CNV, podendo 

compreender sobreposições, como também ganhos ou perdas adjacentes. Essas CNV 

contêm centenas de genes, inclusive já relacionados a doenças, e outros elementos 

funcionais. 

Wong et al. (2007) realizaram um screening genômico de pessoas normais e 

identificaram 3654 CNV em cromossomos autossômicos. Dessas, 800 apareciam com uma 

freqüência de pelo menos 3% dentre indivíduos analisados, 77% das quais ainda não 

haviam sido descritas. Verificaram também que mais de 1500 genes estavam incluídos nas 

CNV: genes relacionados aos sentidos (de receptores olfativos, de sabor, de visão e de 

audição), genes que sabidamente variam em número de cópias (grupo sanguíneo RH, 

amilases e defensinas), genes relacionados a câncer e a doenças multifatoriais (como as 

doenças de Alzheimer e de Parkinson, doenças coronarianas, obesidade, diabetes, 

susceptibilidade a dependência de nicotina, propensão à esquizofrenia). A diferença entre 

os indivíduos mais discrepantes quanto a CNV foi de 9 Mb (266 loci ou 228 clones de 

CNV), o que levou à conclusão de que mais de 1,5% do genoma é tolerante a CNV. 

Ullmann et al. (2007) identificaram uma duplicação de 1,5 Mb por CGH-array, 

flanqueada por LCR, em 16p13, em quatro homens autistas de três famílias não 

relacionadas, em alguns de seus parentes normais e afetados em graus variáveis. A deleção 

do mesmo intervalo foi detectada em outros três pacientes com deficiência mental e outras 

anomalias clínicas. Variações de número de cópias não haviam sido descritas para essa 

região e nunca havia sido encontrada nos mais de 600 indivíduos analisados. Com isso, os 

autores sugerem que essas alterações predisporiam ao autismo e à deficiência mental. 

 Klopocki et al. (2007) identificaram uma deleção de 200 Kb, em 1q21.1, com 

pontos de quebra ricos em LCR, em todos os 30 pacientes investigados com síndrome de 

TAR (trombocitopenia hipomegacariocítica e aplasia de rádio), por meio de CGH-array. A 

deleção, que não foi encontrada em 700 indivíduos controle, foi herdada em 75% dos casos, 
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em sua maioria de genitores normais. Isso levou os autores a postularem que a síndrome 

está de fato relacionada à deleção, mas o fenótipo só se manifestaria na presença de alguma 

modificação adicional, indicando que esses rearranjos podem conferir susceptibilidade e 

não ser determinísticos. 

 As variantes estruturais podem servir de substrato para novos rearranjos, tornando 

seus portadores mais propensos a terem descendentes com alterações cromossômicas 

patogênicas. Por exemplo, microdeleções podem surgir da recombinação não homóloga 

entre repetições diretas em um cromossomo. Seqüências repetidas dispostas em sentidos 

opostos, em um mesmo cromossomo, podem servir de substrato para um rearranjo 

homólogo não alélico, em um duplo evento de recombinação entre elas, que resulte em 

inversões pericêntricas ou paracêntricas ou em rearranjos mais complexos, dependendo do 

número de permutações entre os blocos de alta homologia.  

Sharp et al. (2005) definiram 130 regiões dispersas por ~274 Mb, potencialmente 

propensas a rearranjos (hotspots), por estarem flanqueadas por repetições que seriam 

propensas a recombinação. Construíram um microarray para detectar variações de números 

de cópias por CGH nessas regiões. Em 47 indivíduos normais de quatro continentes, 

identificaram 119 regiões de CNV, 73 ainda não descritas. Havia uma igual freqüência de 

duplicações e deleções. Regiões de hotspots chegaram a apresentar um aumento de cópias 

de até quatro vezes. Em geral, as CNV estavam presentes em todas as populações 

estudadas, indicando que os eventos de expansão ou retração são recorrentes. 

Entre as variantes descritas por Sharp et al. (2005) algumas já eram conhecidas, 

como é o caso dos aglomerados de genes anti-microbiais de beta-defensinas em 8p23.1 

(DEFB4, DEFB103 e DEFB104). Indivíduos da população geral podem apresentar de duas 

a doze cópias desses genes no genoma diplóide e um cromossomo pode ter de uma a oito 

cópias; esse polimorfismo pode ser identificado por FISH como uma variação eucromática 

de 8p23.1 (Hollox et al., 2003). Nesse segmento do cromossomo 8 também existem duas 

regiões de repetição de receptores olfativos (ORR), distantes 5cM uma da outra, e um em 

cada quatro indivíduos da população geral é portador de inversão polimórfica do segmento 

entre essas duas ORR (revisão em Hollox et al., 2003). As inversões polimórficas 

propiciam o rearranjo t(4;8)(p16;p23). Todas as mães dos pacientes estudados 

apresentavam tanto a inversão em 4p16 quanto em 8p23, que aparecem na população com 
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uma freqüência de 12,5% e 26%, respectivamente. Tais inversões ocorrem via NAHR entre 

LCR com orientações invertidas, que contêm aglomerados gênicos de receptores olfativos, 

tanto no cromossomo 4 quanto no 8 (revisão em Shaw e Lupski, 2004). 

 Sharp et al. (2006) detectaram quatro deleções de ~600 Kb, em 17q21.31, em 

pacientes com retardo mental, investigados por microarray. Koolen et al. (2006) e Shaw-

Smith et al. (2006) descreveram essa mesma deleção, que pode ser responsável por até 1% 

dos casos de deficiência mental (Lupski, 2006). Tais deleções teriam resultado de NAHR 

associada à inversão polimórfica na população. As inversão está flanqueada por LCR, 

distantes ~900 Kb uma da outra e que estão invertidas no haplótipo mais comum (80%). O 

outro haplótipo, presente em 20% da população européia, tem outras LCR orientadas no 

mesmo sentido, o que predispõe a região a NAHR, gerando uma deleção de ~600 a ~700 

Kb, que inclui seis genes, incluindo o MAPT. 

 Nos últimos anos, com o advento dos microarrays, diversas variantes genômicas já 

foram identificadas como polimorfismos na população geral. Outras foram identificadas 

como causa de fenótipo alterado. Além disso, fica evidente que a associação de 

determinados quadros fenotípicos com microrrearranjos genômicos pode ser muito 

complexa e microdeleções e microduplicações genômicas podem não ser determinantes de 

alterações clínicas, mas conferir susceptibilidade para certas doenças. Dessa forma o estudo 

dos desequilíbrios genômicos submicroscópicos pode contribuir para a compreensão de 

mecanismos genéticos envolvidos em doenças de etiologia desconhecida. 
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II. OBJETIVOS 
 

Neste trabalho, são analisadas duas deleções cromossômicas (uma deleção do 

cromossomo 8 e outra do cromossomo X) detectadas em pacientes com retardo mental 

associado a sinais, que foram encaminhados, para exame cromossômico e diagnóstico, ao 

Serviço de Aconselhamento Genético do Laboratório de Genética Humana (IB-USP). 

Buscando determinar a origem e os mecanismos de formação desses cromossomos 

alterados e estabelecer a relação entre essas alterações cromossômicas e o fenótipo de seus 

portadores, este trabalho alia a análise cromossômica por hibridação in situ fluorescente 

(FISH) com a análise do DNA.   

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 

V. SUMÁRIO E CONCLUSÕES 
 

As alterações cromossômicas estruturais associadas a fenótipos clínicos oferecem a 

oportunidade de identificação de genes cujas mutações possam estar determinando essas 

patologias, tendo em vista a possibilidade de que esses genes podem ter sido alterados pelas 

quebras ou ter o número de cópias modificado. Um número cada vez maior de evidências 

aponta para a participação de certas seqüências do genoma na formação de rearranjos 

cromossômicos recorrentes e não recorrentes. Neste trabalho, estudamos duas deleções 

cromossômicas detectadas em indivíduos com retardo mental associado a sinais clínicos. O 

objetivo foi determinar que mecanismos originaram esses rearranjos e como a perda ou 

quebra dos segmentos cromossômicos está relacionada com o fenótipo dos portadores. A 

caracterização das seqüências nos pontos de quebra e junção desses rearranjos é 

fundamental para a compreensão dos mecanismos de formação das alterações 

cromossômicas. A delimitação precisa dos segmentos deletados é necessária para a 

correlação com o quadro clínico. Para isso, este trabalho aliou o estudo cromossômico por 

hibridação in situ fluorescente (FISH) à análise do DNA. 

 

Deleção do braço curto do cromossomo X 

 

O Paciente 1, com quadro de deficiência mental sindrômica, tem uma deleção no 

braço curto do cromossomo X, não detectável no exame cromossômico após bandamento G 

(550 bandas). A del(X)(p11) foi diagnosticada pelo screening genômico por hibridação 

genômica comparativa (CGH-array). A deficiência mental está presente na família 

seguindo um padrão de herança ligada ao X recessiva. A deleção foi detectada num tio 

materno do paciente, portador de quadro clínico semelhante, e em heterozigose nas 

genitoras dos pacientes.  

Delimitamos os pontos das quebras cromossômicas que originaram a deleção, por 

meio de FISH de segmentos clonados em BAC: situam-se em Xp11.23, na seqüência dos 

clones adjacentes RP1-54B20 e RP11-38O23, parcialmente deletados e que e se sobrepõem 

em apenas 100 pb. A genotipagem de microssatélites na região delimitada contribuiu para 

detalhar o mapeamento dos pontos de quebra da deleção.  
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A análise in silico dos segmentos que contêm os pontos de quebra mostrou que nos 

dois clones (RP1-54B20 e RP11-38O23) há um segmento de ~16Kb, com identidade 

superior a 95%, distantes 106Kb um do outro. No bloco A, região de ~16 Kb da seqüência 

do clone RP1-54B20, há um único gene, o SPACA5. No bloco B, região de ~16 Kb da 

seqüência do clone RP11-38O23, há um único gene, o SPACA5B.  

Por meio de PCR, determinamos a presença do início do Bloco A e do final do 

Bloco B, além da ausência do final do Bloco A e do início do Bloco B. A análise de 

polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP) característicos de cada bloco mostrou que o 

paciente apresenta todos os polimorfismos estudados do Bloco B e nenhum do A. O SNP 

mais distal estudado estava a 1189 pb do início dos blocos, no intron 1-2 de um dos 

transcritos do gene SPACA5, estando apenas a variante do Bloco B presente no paciente. 

Assim, o ponto de quebra proximal pôde ser localizado em um segmento de 1486 pb, 

enquanto que o ponto de quebra distal pôde ser localizado em um segmento de 1292 pb. Os 

segmentos delimitados para a quebra contêm 1189 pb dos blocos de repetição, com 99% de 

identidade de seqüência no gene SPACA5 e na seqüência do bloco proximal que precede o 

gene SPACA5B. A recombinação homóloga não alélica entre essas seqüências similares 

pode, portanto, ter sido o mecanismo que originou a deleção. Há quatro genes candidatos 

mapeados na região delimitada para a deleção: SSX6, SPACA5, ZNF182 e ZNF630. SSX6 

não aparece com candidato para a deficiência mental, pois se expressa apenas em linhagens 

tumorais. É provável que o gene SPACA5 tenha sofrido recombinação não alélica com a 

seqüência que precede o gene SPACA5B. Um efeito clínico de um novo produto gênico 

poderia ocorrer, mas desconhecendo-se a função desse gene e havendo a possibilidade de 

complementação funcional pelo produto do gene SPACA5B não nos é possível ir além de 

considerar sua participação no fenótipo como uma possibilidade. Estando ausentes o gene 

ZNF630 e parte do gene ZNF182 (afetando o transcrito ENST00000359880), ambos são 

candidatos, contribuindo para a deficiência mental, pois são expressos no cérebro e alguns 

representantes da família gênica já foram relacionados à deficiência mental.  

No segmento em que a deleção está localizada, se conhecem variações de número 

de cópias em indivíduos clinicamente normais, o que torna complexa a relação dessa 

deleção com o fenótipo. Como em outras situações semelhantes, é possível que o fenótipo 

clínico dependa da associação da deleção com outra alteração genética. Uma associação 
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casual não pode ser descartada. Diante disso, testamos a possibilidade de que a deficiência 

mental na família pudesse ser causada por mutação em gene não deletado co-segregando 

com a deleção: não detectamos alterações na região codificadora do gene ZNF81, já 

relacionado à deficiência mental e mapeado a ~32 Kb a 5’ da deleção. 

 

Deleção do braço curto do cromossomo 8 

 

A Paciente 2 tem uma deleção no braço curto do cromossomo 8 [cariótipo 46,XX, 

del(8)(p23)], que foi diagnosticada na análise cromossômica por bandamento GTG. Essa 

deleção está presente em seu pai, com quadro clínico semelhante. Os avós paternos da 

paciente têm cariótipos normais, sendo homozigóticos quanto a uma inversão de segmento 

que contém a deleção dos afetados e que é considerada polimórfica. Pela análise do locus 

de microssatélite D8S550 no pai e nos avós paternos da paciente, verificamos que a deleção 

ocorreu em um dos cromossomos 8 da avó. Os pontos das quebras cromossômicas que 

originaram a deleção foram mapeados usando-se FISH de segmentos clonados em BAC, 

delimitando-se um segmento deletado de cerca de 3,9 Mb, em 8p23.1. A análise in silico 

dos pontos de quebra mostrou a presença de seqüências de retrovírus endógenos humanos 

(HERV) do grupo E, com identidade de aproximadamente 90% nos segmentos dos pontos 

das quebras distal e proximal. Essas seqüências de identidade estão orientadas em sentidos 

opostos nas duas regiões dos pontos de quebra independentemente de estarem ou não em 

cromossomos portadores da inversão polimórfica. Nossa análise não identificou seqüências 

que indicassem que a homozigose quanto à inversão pudesse favorecer a ocorrência da 

deleção. A deleção pode ter sido gerada pelo pareamento intracromossômico entre duas 

dessas HERVE. 
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VI. ABSTRACT 
 

Structural chromosomal alterations related to clinical phenotypes bring the 

opportunity to identify gene mutations determining the pathologies, because the causative 

genes may have been disrupted by the breaks or may have an altered number of copies. The 

delimitation of the segments involved in the chromosomal rearrangements is necessary for 

these genotype-phenotype correlations. The characterization of breakpoint and junction 

sequences in these chromosome alterations enables the identification of mechanisms 

originating them, and evidence has been produced pointing to the participation of particular 

genomic sequences in their formation. In this work, we studied two chromosomal deletions 

in patients with syndromic mental retardation, combining chromosomal analysis by 

fluorescent in situ hybridization (FISH) to DNA analysis. Our aim was to determine the 

mechanisms that originated these aberrations and how they were involved with the clinical 

phenotypes.  

Patient 1, a boy with syndromic mental retardation, carried a microdeletion on the 

short arm of the X chromosome [46,XY,del(X)(p11)] that was detected by comparative 

genome hybridization (CGH-array). Mental retardation in his family had an X-linked 

recessive pattern of inheritance. The deletion was detected in a maternal uncle of the 

propositus, who was similarly affected, and in heterozygosis in the patients’ mothers. We 

delimited the deletion breakpoints by FISH of BAC clones: the deletion was mapped to 

adjacent BACs, which were partially deleted. Microsatellite genotyping contributed to 

refining breakpoint mapping. In silico analysis showed that the breakpoint-containing 

segments shared ~16 Kb sequences with more than 95% identity, which were 106 Kb apart 

from each other. With the collaboration of researchers from the Nijmegen Medical Centre, 

The Nederland, the presence and absence of segments from the two blocks could be further 

identified by SNPs. The proximal breakpoint could be mapped to a 1486 bp segment, and. 

the distal breakpoint to a 1292 bp segment, which shared 1189 bp of the repetition block, 

with 99% sequence identity. This segment includes the SPACA5 gene and the sequence 

immediately upstream of the SPACA5B gene. Non-allelic homologous recombination 

(NAHR) between these sequences could have given rise to the deletion. Four genes map to 

the deleted segment: SSX6, SPACA5, ZNF182 e ZNF630. However, this region has been 
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described as including copy number variants, thus raising the possibility of a casual 

association of the deletion with the clinical phenotype. Alternatively a complex causative 

association may be present, as for example the dependence on another genetic alteration for 

the clinical manifestation.  

Patient 2, a syndromic mentally retarded girl, carried a deletion on the short arm of 

chromosome 8 [46,XX, del(8)(p23)], which was diagnosed by GTG chromosome banding 

analysis. This deletion was inherited from her father, who presented with similar clinical 

features. Both paternal grandparents of the proposita had normal karyotypes, and 

microsatellite genotyping indicated that the deletion occurred on a grandmother’s 

chromosome. The chromosomal breakpoints were mapped by FISH of BAC clones, which 

delimited the deleted segment to ~ 3.9 Mb, in 8p23.1. Using a chromosome 8 tilepath 

microarray, the deletion was shown to be continuous. In silico analysis revealed the 

presence of human endogenous retrovirus (HERV) sequences of E group, with ~90% 

identity in the proximal and distal breakpoint segments. These sequences were in opposite 

directions in the breakpoint regions, and their intrachromosomal pairing may have led to 

the deletion. By FISH analysis, the paternal grandparents were shown to be homozygous 

for a cryptic polymorphic inversion that included the deleted segment. We could not 

identify segments with high identity that had their direction changed by the inversion thus 

facilitating NAHR and the production of a ~3.9 Mb deletion. 
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