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1. INTRODUÇÃO

A síndrome aurículo-condilar (ACS, OMIM 602483) é uma patologia de
herança autossômica dominante, com penetrância aparentemente completa
(JAMPOL et al., 1998; GUION-ALMEIDA et al., 2002; STORM et al., 2005;
MASOTTI et al., 2008), para a qual ainda não se conhece o gene causador.
Poucos relatos da síndrome são encontrados na literatura. A ACS foi
aparentemente primeiro descrita por UUSPÄÄ (1978). No entanto, atribui-se a
JAMPOL e col (1998) o primeiro relato clínico da síndrome aurículo-condilar
(GUION-ALMEIDA et al., 2002; MASOTTI et al., 2008).

1.1.

Características clínicas

A síndrome aurículo-condilar é caracterizada, principalmente por
malformações auriculares típicas, onde se observa uma implantação mais
baixa da orelha, hélice superior dobrada na direção externa (orelhas salientes)
e uma fenda entre o lóbulo e a hélice superior, dando à orelha uma aparência
de ponto de interrogação, chamada de “question mark ear”.

Contudo, há

grande espectro de variabilidade no tipo de alteração auricular, e algumas
alterações discretas muitas vezes não são notadas (COSMAN et al., 1970; ALQATTAN, 1998; UUSPÄÄ, 1978; JAMPOL et al., 1998; GUION-ALMEIDA et al.,
2002; GUION-ALMEIDA et al., 1999; PRIOLO et al., 2000; STORM et al., 2005;
GERKES et al., 2008; SHKALIM et al., 2008; MASOTTI et al., 2008).

2

Outra característica típica é a anormalidade do côndilo mandibular
(agenesia ou hipoplasia) e da articulação temporomandibular (ATM), que, de
acordo com diversos autores, podem remeter a uma redução na mobilidade da
mandíbula à apenas alguns milímetros de abertura da boca (JAMPOL et al.,
1998; MASOTTI et al., 2008; GUION-ALMEIDA et al., 1999).
Outros achados freqüentemente encontrados na ACS são face
arredondada, maloclusão, microstomia, micrognatia, bochechas salientes, bem
como assimetria facial (Figura 1) (JAMPOL et al., 1998; GUION-ALMEIDA et
al., 1999; GUION-ALMEIDA et al., 2002; PRIOLO et al., 2000; STORM et al.,
2005; MASOTTI et al., 2008; GERKES et al., 2008).

Figura 1. Paciente típico da síndrome Aurículo-Condilar, mostrando micrognatia grave e
bochechas proeminentes. Detalhe da malformação da orelha externa (question mark ear).
Modificado de STORM e col (2005).

Há uma grande variabilidade clínica na síndrome aurículo-condilar, tanto
inter quanto intra-familiar. Nos casos mais graves, pode estar associada a
dificuldades respiratórias, com necessidade de traqueostomia; nestes casos,
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apnéa e distúrbios do sono não são raros (STORM et al., 2005). Outros relatos
descrevem alterações clínicas menos freqüentes, como diminuição da audição,
hipotonia e atraso no desenvolvimento motor e da linguagem, sendo que na
presença das duas últimas, PRIOLO e col (2000) sugerem tratar-se de outra
entidade que não a síndrome aurículo-condilar (GUION-ALMEIDA et al., 2002;
STORM et al., 2005; MASOTTI et al., 2008).
Considerando a origem embrionária das principais estruturas afetadas
na ACS (como ATM, orelhas e côndilo mandibular), pode-se classificar esta
síndrome como uma doença de primeiro e segundo arcos faríngeos
embrionários.
Observa-se que alguns sinais clínicos da ACS, tais como malformações
auriculares e micrognatia, se sobrepõem ao de outras síndromes craniofaciais
de primeiro e segundo arcos faríngeos, como Treacher Collins (TCS; OMIM
#154500), Townes-Brocks (OMIM #107480) e principalmente espectro óculoaurículo vertebral (OAVS; OMIM #164210). Estas síndromes devem ser,
portanto, consideradas no diagnóstico diferencial. A identificação do alelo
associado a ACS será não apenas importante para se conhecer os
mecanismos causais desta condição, mas também poderá ser de grande ajuda
no diagnóstico de casos principalmente atípicos.

1.2.

Desenvolvimento embrionário

As principais características inerentes à síndrome aurículo-condilar são,
como mencionadas anteriormente, alterações da ATM, orelhas, côndilo
mandibular e mandíbula. Essas estruturas são originadas do primeiro e
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segundo arcos faríngeos (também chamados de arcos branquiais) (Figura 2),
que por sua vez são compostos por células da crista neural (NCC), com um
centro de células de origem mesodérmica (SADLER, 1995; GRAHAM, 2003;
PASSOS-BUENO et al., 2009).

Figura 2. Microscopia eletrônica de embrião de camundongo (cE9), equivalente ao estágio
hE27 em humanos, com primeiro e segundo arcos faríngeos apontados.

NCCs são geradas da borda entre a ectoderme neural e não-neural e
uma complexa via de sinalização coordena sua indução, migração e
proliferação (Figura 3) (RUFFINS & BRONNER-FRASER, 2000; KNECHT &
BRONNER-FRASER, 2002; CRANE & TRAINOR, 2006).
As NCC são divididas em tronco, circunfaríngeas e cranial, de acordo
com sua origem. As células da crista neural cranial partem dos rombômeros e
vão povoar os arcos faríngeos. Em cada arco faríngeo, as células da crista
neural irão contribuir para um conjunto especifico de elementos esqueléticos
(LARSEN, 1997; CARLSON, 2005). O primeiro arco faríngeo tem dois
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componentes, a proeminência maxilar e a proeminência mandibular. O
segundo arco faríngeo origina o estribo, processo estilóide e o menor corno do
osso hióide, enquanto o corno maior do hióide é derivado do terceiro arco
faríngeo. Os elementos derivados dos arcos faríngeos mais caudais (4-6)
formam as cartilagens da laringe (Figura 4) (MINOUX & RIJLI, 2010).

Figura 3. A borda da placa neural (verde) é induzida pela sinalização entre a neuroectoderme
(roxo) e a ectoderme não neural (azul) e do mesoderma paraxial abaixo (amarelo). Durante a
neurulação, as bordas da placa neural (dobramento neural) se elevam, ocasionando a
formação do tubo neural. Células da crista neural (verde) se delaminam das pregas neurais e
migram (modificada de GAMMILL & BRONNER-FRASER, 2003).
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Figura 4. Na imagem do embrião, migração das células da crista neural partindo dos
rombômeros para povoar os arcos faríngeos. Ao lado, (humano) principais estruturas faciais
formadas a partir de populações de células da crista neural. AS, osso alisfenóide; BA1-BA3,
arcos faríngeos 1-3; DE, osso dentário; di, diencéfalo; FNP, processo frontonasal; FR osso
frontal; HY, osso hióide; IN, incus; MA, malleus; mês, mesencéfalo; MX, osso maxilar; NA, osso
nasal; PA osso parietal; R1-R7 rombômeros 1-7; SQ, osso esquamosal; ST, estribo; ZY, osso
zigomático.(SANTAGATI & RIJLI, 2003).

O primeiro arco faríngeo e o processo frontonasal estão envolvidos na
formação facial, que tem início no decorrer da quarta semana. Na quarta
semana ocorre a fusão dos dois processos mandibulares, derivados do
primeiro arco branquial, na linha média. Enquanto que, na quinta semana, os
processos maxilares, também derivados do primeiro arco, crescem em direção
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à linha média, mas sua fusão só ocorre entre a sexta e sétima semanas
(GARCIA & FERNÁNDEZ, 2001).
Já a formação da orelha externa, começa com massas auriculares,
advindas do mesênquima do primeiro e segundo arcos, as quais, com 41 dias
de desenvolvimento embrionário, apresentam-se em número de seis (Figura 5).
A fusão dessas massas auriculares formará o ouvido externo e à medida que
os arcos mandibulares crescem, as orelhas são puxadas para a região
respectiva da face, onde tomam posição definitiva na 12ª semana (O’RAHILLY
& MULLER, 1992; GARCIA & FERNÁNDEZ, 2001; CARLSON, 2005).

Figura 5. Interação entre os primeiro (verde) e segundo (vermelho) arcos faríngeos para a
formação da orelha externa. Abaixo, microscopia eletrônica de um embrião com cinco semanas
de gestação. Massas nodulares de mesênquima se organizam e se fundem para a formação
da orelha externa.
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Com relação ao desenvolvimento da articulação temporomandibular
durante a sétima semana, esta estrutura aparece primeiro como uma
condensação mesenquimal associada com o osso temporal e o côndilo
mandibular. Então, entre a 9ª e 11ª semanas, a cavidade articular estará
formada (CARLSON, 2005).
Já, a partir do quinto mês fetal, o centro de crescimento do côndilo
mandibular será responsável pelo alongamento da mandíbula durante os
primeiros 10 anos de vida pós-natal (GARCIA & FERNÁNDEZ, 2001). Soma-se
à importância do côndilo, o fato de que NAKANO e col (2009) demonstraram
que lesões no côndilo reduzem o crescimento condilar e mandibular, levando a
assimetria da mandíbula e deslocamento lateral.

1.3.

Condrogênese

Durante o desenvolvimento embrionário, a cartilagem pode seguir dois
destinos: permanecer como cartilagem, a exemplo da superfície articular dos
ossos, ou prover o molde do futuro osso que se desenvolverá através da
ossificação endocondral (ERLEBACHER et al., 1995; OLSEN et al., 2000).
As células condroprogenitoras podem ser provenientes de diferentes
origens, de acordo com a localização embrionária. As células da crista neural,
as quais migram para os arcos faríngeos, darão origem a cartilagem e ossos da
região da cabeça; o mesoderma lateral originará a cartilagem dos membros; já
o esclerótomo, com células provenientes dos somitos, será responsável pela
formação de vértebras e costelas (revisto em CROMBRUGGHE et al., 2000).

9

Em uma visão geral, a formação da cartilagem ocorre a partir de uma
condensação de células mesenquimais condroprogenitoras e, por meio de um
complexo programa de expressão de diversos genes, culminará na
diferenciação destas células em condrócitos.
De uma maneira ampla, o processo de condrogênese in vitro pode ser
dividido em condrogênese inicial e condrogênese tardia. A fase de
condrogênese inicial, aproximadamente entre 0 e 12 dias, ocorre com o
comprometimento das células mesenquimais com a linhagem condrocítica e
sua subseqüente diferenciação em condrócitos (DAUMER et al., 2004;
HARTMANN, 2009). Neste período, Sox9 atua em conjunto com dois outros
membros pertencentes à família Sox de fatores de transcrição, L-Sox5
(isoforma longa) e Sox6, para ativar a expressão de Col2a1 (LEFEBVRE et al.,
1998) e cooperam na regulação positiva do gene aggrecan (KOCH et al.,
2000). Sox9 também controla a expressão de proteínas da matriz extracelular,
como Col9a1 (AKIYAMA, 2008). Já o estágio denominado tardio da
diferenciação condrocítica (também chamado de pós-mitótico tardio), que é
considerado

aproximadamente

a

partir

do

12o

dia

da

diferenciação

condrogênica in vitro (DAUMER e col., 2004), é caracterizado pelo aumento do
volume celular dos condrócitos (hipertrofia dos condrócitos), produção de
colágeno tipo X e uma concomitante diminuição na síntese dos colágenos tipos
II, IX e XI (SCHMID & LINSENMAYER, 1985; LINSENMAYER, 1991;
HARTMANN, 2009). Outros fatores de transcrição como Runx2 e Runx3
também contribuem nessa fase para a promoção da maturação dos
condrócitos hipertróficos (YOSHIDA & KOMORI, 2005).
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Além do citado, diversas outras moléculas fazem parte de vias de
sinalização envolvidas no processo de diferenciação condrogênica, como
fibroblast growth factors (FGFs), insulin-like growth factor 1, Indian hedgehog
(Ihh) e suas ações são controladas extra e intra-celularmente (ERLEBACHER
et al., 1995; MUNDLOS & OLSEN, 1997a,b), mas que não serão aqui referidos
uma vez que não são o tema principal desta dissertação. Informações
adicionais podem ser vistas em CROMBRUGGHE e col (2000) e SHUM &
NUCKOLLS (2002).

1.4.

Côndilo mandibular

O côndilo mandibular é uma estrutura da ATM, a qual apresenta
anormalidades freqüentemente encontradas nos casos de ACS. A cartilagem
condilar é do tipo articular e exibe características biológicas particulares,
diferindo de todas as outras pertencentes à mesma classe (GARANT, 2003
revisto em SHEN & DARENDELILER, 2005).
É definida como uma cartilagem secundária por ser formada depois de
várias outras articulações sinoviais. Presente durante toda a vida pós-natal, a
cartilagem condilar tem uma capacidade multidirecional para o crescimento e
remodelamento, podendo, ao contrário das outras cartilagens articulares,
adaptar-se às mudanças mecânicas ou posicionais, por alterações ou
regenerações

na

condrogênese

e

subseqüentemente

por

ossificação

endocondral (SAKAMOTO & TAKANO, 2002; SHEN & DARENDELILER, 2005;
SUDA et al., 1999; MEIKLE, 2002 revisto em SHEN & DARENDELILER, 2005).
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O côndilo é recoberto por uma camada fibrocartilaginosa na qual seus
componentes variam conforme idade e região condilar.
Em idade jovem, pequenas células indiferenciadas são encontradas na
camada mais profunda da fibrocartilagem, denominada camada de reserva
celular. Entre essa última camada e o osso subcondral, há uma camada de
cartilagem hialina, que consiste de várias camadas de condrócitos, com
sucessivas camadas de condrócitos hipertróficos (SHARAWY, 2000).
No côndilo maduro poucos vestígios de cartilagem são encontrados e a
estrutura torna-se calcificada (SHARAWY, 2000). No processo de ossificação
endocondral, os condrócitos hipertróficos sintetizam fosfatase alcalina e ocorre
a calcificação da matriz cartilaginosa, iniciando o processo de transição da
condrogênese para osteogênese (LUDER et al., 1988; MEIKLE, 2002 revisto
em SHEN & DARENDELILER, 2005). Os condrócitos morrem devido a não
difusão dos nutrientes e espaços são formados devido à quebra da matriz, o
que permite a invasão vascular trazendo progenitores osteogênicos e célulastronco da medula óssea (CANCEDDA et al., 2000; GARANT, 2003 revisto em
SHEN & DARENDELILER, 2005). A via de diferenciação condrogênica ou
osteogênica está relacionada, dentre outras, à função articular do côndilo, uma
vez que na ausência de funcionalidade, a maturação dos condrócitos ocorre
rapidamente induzindo a formação óssea (KANTOMAA & HALL, 1991;
TAKAHASHI et al., 1995 revisto em SHEN & DARENDELILER, 2005).
Todo o processo de condrogênese, com subseqüente osteogênese, é
regulado por fatores de crescimento extracelulares que sinalizam a
diferenciação, proliferação e maturação celular. (SHUM & NUCKOLLS, 2002
revisto em SHEN & DARENDELILER, 2005).
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1.5.

Aspectos genéticos da ACS

Como mencionado anteriormente, o gene causador da ACS ainda não é
conhecido. O primeiro estudo genético relatado dessa síndrome foi realizado
pelo nosso grupo. Sugerimos, por meio de análise de ligação, que o alelo
associado à ACS esteja mapeado em 1p21.1-q23.3 (ACS1). Observamos
ligação destes marcadores e a doença somente em uma das duas famílias
estudadas, indicando heterogeneidade genética para o fenótipo da ACS. À
família para a qual não foi encontrada ligação com o lócus no cromossomo 1,
foi atribuído o termo ACS2 (MASOTTI et al., 2008).
A região 1p21.2-q23.3 inclui a região centromérica e possui 63Mb
(UCSC, GRCh37hg19). Há pelo menos 1004 genes nesta região (MapViewer
Build 37.2 - NCBI).
Na região candidata, MASOTTI e col (2008) propõem dois genes que
poderiam estar relacionados com a ACS, devido a seus papéis durante o
desenvolvimento embrionário: NOTCH2 e TBX15.
Contudo, em um estudo recente, ISIDOR e col (2011) mostraram que
mutações em heterozigose no gene NOTCH2 são a principal causa da
Síndrome Hajdu-Cheney, uma doença esquelética rara caracterizada pela
presença de anomalias faciais, osteoporose e doenças periodontais. Já para o
gene TBX15, foram encontradas mutações patogênicas em pacientes com
Síndrome de Cousin, uma doença de herança autossômica recessiva que se
caracteriza por dismorfismo craniofacial, hipoplasia da escápula e pélvis e
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baixa estatura (OMIM ID #260660). As mutações encontradas parecem causar
degradação precoce da proteína codificada por TBX15 (LAUSCH et al., 2008).
Uma

série

de

outros

genes

pode

estar envolvida,

direta

ou

indiretamente, com a causa da síndrome aurículo-condilar quando se considera
a

histologia

e

o

desenvolvimento

embrionário

das

estruturas

mais

freqüentemente alteradas:
- Fatores que regulam a proliferação do mesênquima e dos condrócitos,
como PCNA (Proliferating cell nuclear antigen; OMIM #176740), IGF-I (Insulinlike growth factor I; OMIM #147440), TGF-beta1 (Transforming growth factor,
beta-1; OMIM #190180), FGF-2 (Fibroblast growth factor 2; OMIM #134920);
- Fatores que regulam a maturação e diferenciação de condrócitos,
como Runx2 (Runt-related transcription factor 2; OMIM #600211);
- Fatores de crescimento durante o remodelamento adaptativo da
cartilagem condilar mandibular, como VEGF (Vascular endothelial growth
factor; OMIM #192240), colágeno tipo X (OMIM #120110), IGF-I, FGF-2;
- Genes envolvidos no desenvolvimento embrionário de primeiro e
segundo arcos faríngeos ou estruturas derivadas, como Dlx2 (Distal-less
homeobox 2; OMIM #126255), Hoxa2 (Homeobox 2; OMIM #604685) e ET-1
(Endothelin 1; OMIM #131240); BMP-4 e BMP-7 (Bone morphogenetic protein
4 e 7; OMIM #112262 e OMIN #112267, respectivamente).
Os genes citados não se localizam na região candidata 1p21.1-q23.3,
mas oferecem uma noção da complexidade dos processos biomoleculares
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envolvidos na formação das estruturas afetadas na ACS e podem corresponder
a um dos genes responsáveis pela ACS2.
Famílias com vários afetados por ACS são extremamente raras. Assim
sendo, o estudo dos dois casos familiais de ACS que já caracterizamos
clinicamente, será uma excelente oportunidade para tentarmos identificar os
mecanismos primários responsáveis por esta síndrome. A identificação do
gene responsável pelas diferentes formas de ACS irá tornar mais fácil e preciso
o diagnóstico desta patologia. Além disso, nosso estudo poderá identificar
genes envolvidos na formação do côndilo mandibular, contribuindo para o
entendimento das vias biomoleculares que levam à formação dessa estrutura.
Isto será importante, também, para estudos de outras síndromes de primeiro e
segundo arcos faríngeos, bem como para estudos evolutivos, uma vez que a
cartilagem condilar faz parte da ATM, estrutura que filogeneticamente apareceu
nos mamíferos (CARLSON, 2005).
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2. OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é identificar as mutações responsáveis
por ACS1 e ACS2. Na tentativa de atingirmos este objetivo principal, nos
propusemos a realizar os seguintes objetivos específicos:
2.1. Verificar se ACS1 e ACS2 são decorrentes de micro-rearranjos
genômicos;
2.2. Selecionar 2 genes candidatos da região 1p21.1-q23.3, onde está
mapeado o lócus ACS1. Esta seleção envolveu a análise de transcriptoma de
um paciente ACS1 em comparação com um controle, durante o processo de
diferenciação condrogênica in vitro;
2.3. Seqüenciamento dos dois genes candidatos para a causa de ACS1;
2.4. Mapear o lócus responsável pela ACS2.
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3. MÉTODOS

3.1.

Considerações éticas
Este projeto dará continuidade ao trabalho realizado por MASOTTI e col

(2008), que foi aprovado pelo comitê de ética do Instituto de Biociências
(Protocolo CEP-IBUSP n° 009/2003).

No caso de novas famílias serem

incluídas, o mesmo termo de consentimento será utilizado (ANEXO 1).

3.2.

Amostras de pacientes com ACS e controle

3.2.1. Considerações
GUION-ALMEIDA e col (2002) foram os primeiros a descrever o quadro
clínico de ACS na família que chamaremos de ACS1. Posteriormente,
MASOTTI e col (2008) mapearam, através de estudo de ligação, o lócus
1p21.1-q23.3 como possível candidato a conter o alelo causador da ACS1. A
família para qual não foi encontrada ligação na referida região do cromossomo
1, foi originalmente descrita por MASOTTI e col (2008) e será denominada de
ACS2 em nossos estudos.
A amostra disponível em nosso laboratório, para uso como controle, é
proveniente de paciente com fissura labial não sindrômica (FL). As amostras
foram

obtidas

durante

procedimentos

cirúrgicos

para

correção

das

malformações faciais do paciente, no qual um fragmento de tecido pode ser
retirado para realização da pesquisa. Este mesmo procedimento, para
obtenção de amostra controle de um indivíduo que não apresentasse nenhuma
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malformação facial seria de difícil viabilização ética uma vez que uma criança
teria que ser submetida a uma micro-cirurgia. Tendo em vista que FL não
sindrômica é de etiologia multifatorial e tem muita pouca sobreposição clínica
com ACS, consideramos o uso de FL um controle adequado.

3.2.2. Extração de DNA de linfócitos de sangue periférico
Amostras de DNA genômico das famílias ACS1 e ACS2 já haviam sido
obtidas durante os estudos da doutora Cibele Masotti e encontravam-se
disponíveis em nosso laboratório. A obtenção das amostras foi realizada
através da coleta de 5 a 10 mL de sangue total periférico em tubos contendo
0,4 mL de EDTA 5%. A extração do DNA genômico, a partir de linfócitos de
sangue periférico, foi realizada de acordo com a metodologia descrita em
MILLER e col (1988).

3.2.3. Obtenção de células tronco-mesenquimais
Com a colaboração do Dr. Renato Freitas, obtivemos fragmentos de
tecido proveniente do músculo orbicular do lábio de um paciente com ACS1. A
amostra de músculo orbicular do lábio de um paciente com fissura labial não
sindrômica foi obtida com a colaboração do Dr. Nivaldo Alonso (Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo) e utilizada como controle. Ambas as
amostras foram obtidas durante procedimentos cirúrgicos para correção das
malformações faciais dos pacientes e como estes pequenos fragmentos
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musculares são regularmente descartados eles foram aproveitados para
obtenção de células-tronco em nosso trabalho.

As culturas de células-tronco derivadas de músculo (MDSC) foram
obtidas usando a técnica pre-planting (BUENO et. al, 2009). Os tecidos foram
lavados com PBS (phosphate-buffered saline, 0,01M; ph = 7,4) suplementado
com 4% de antibiótico (100 units/ml penicillin e 100µg/ml streptomycin;
Invitrogen), para remover possíveis contaminações e células sanguíneas. O
estabelecimento das linhagens celulares foi realizado pela digestão do tecido
em solução de tripsina 0,25% (TrypLe, Invitrogen) por 1 hora a 37°C e depois
foram transferidos para placas de Petri de 35-mm (Corning, NY) com o meio
controle. As culturas foram mantidas nestas condições por 2 semanas e depois
foram tripsinizadas (0,25% de solução de tripsina, TrypLe, Invitrogen) e,
então, 104 células foram plaqueadas em garrafas

de

25 cm2. Todas as

culturas foram mantidas em semiconfluência para prevenir a diferenciação das
células.

3.3.

Citometria de fluxo

Para caracterização das células-tronco mesenquimais, provenientes do
fragmento do músculo orbicular do lábio de paciente ACS1 e controle, foi
realizada imunofenotipagem com citometria de fluxo.
As linhagens celulares foram cultivadas até a obtenção do número ideal
de células para a leitura de 5.000 eventos para cada anticorpo utilizado. A
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seguir, as células foram removidas da superfície da placa de cultivo utilizando
tripsina (TrypLe, Invitrogen) e lavadas com PBS 1x.
A contagem das células foi realizada utilizando câmara de Neubauer em
microscopia óptica comum, e o volume necessário para que cada tubo
contivesse 105 células foi calculado. A este tubo, com concentração de 105
células, foram adicionados 2 µL de cada anticorpo monoclonal fluorescente
anti-humano para os seguintes antígenos: CD29 conjugado à cianina (PE-Cy5),
cuja fluorescência é captada na faixa do comprimento da cor vermelha; CD45
conjugado à fluorescina (FITC), cuja fluorescência é captada na faixa do
comprimento da cor verde; e CD105, CD166, CD31 e CD90 conjugados à
ficoeritrina (PE), cuja fluorescência é captada na faixa do comprimento da cor
amarela; todos da Becton Dickison (BD). Os marcadores CD105, CD166 e
CD90 são característicos de células de origem mesenquimal e adesão, o
marcador CD29 característico de células de adesão; CD31 é de células de
origem

endotelial;

e

CD45

é

característico

de

células

de

origem

hematopoiética. Um tubo contendo somente células não marcadas com
nenhum dos referidos anticorpos foi provido para controle negativo da
citometria de fluxo. Os tubos foram, então, incubados a 4ºC por 30 minutos. A
seguir, 900 µL de PBS 1X foram adicionados a cada tubo e estes foram
centrifugados a 7.000 rpm por 10 minutos. Ao término da centrifugação pôdese visualizar a formação de um pellet de células no fundo do tubo e o
sobrenadante foi descartado vertendo-se o tubo com cuidado. Então, para
fixação das células, foi adicionado 25 µL de paraformaldeído (PFA) 4% e 75 µL
de PBS 1X.
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A detecção do sinal de fluorescência foi realizada através do citômetro
EasyCyte (Guava Technologies), com contagem de 5.000 eventos celulares.
Neste processo as células são alinhadas em um microcapilar e analisadas uma
a uma por um feixe de laser capaz de detectar a fluorescência emitida pelos
anticorpos marcados e ligados aos receptores celulares. Os sinais gerados são
interpretados por um sistema computacional que os transforma em dados para
posterior análise. A leitura dos dados foi feita com o programa Guava Soft
2.1ex0 – ExpressPro (Guava Technologies).

3.4.

Array-CGH (Comparative Genomic Hybridization array)
Para investigar variações no número de cópias (CNVs) de segmentos

cromossômicos em um propósito das famílias com ACS1 e ACS2, foi realizado,
em colaboração com a Profª Drª Carla Rosenberg, do Departamento de
Genética da Universidade de São Paulo, o estudo de array-CGH, com a
plataforma Human Genome CGH Microarray 44K (Agilent Technologies), de
acordo com manual do fabricante, utilizando DNA genômico extraído de
sangue periférico.
Neste tipo de análise, são considerados apenas perdas ou ganhos de
segmentos cromossômicos que abranjam, no mínimo, três oligonucleotídeos
consecutivos e as alterações cromossômicas menores que 400 Kb são
excluídas. Esta resolução é aproximadamente 20 vezes maior do que a
oferecida pelas técnicas de bandeamento cromossômico.
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Para a análise, as imagens foram extraídas com o software Feature
extraction e analisadas com Workbench, ambos da Agilent Technologies.

3.5.

Diferenciação Condrogênica in vitro

As células de um paciente ACS1 e um controle foram expandidas em
meio contendo 10% de Soro Fetal Bovino, 1% de antibiótico e DMEM High
Glicose até que houvesse 2,5 x 105 células por garrafa, onde foram realizadas
as diferenciações condrogênicas.
As diferenciações condrogênicas estabelecidas em garrafas de cultura
foram realizadas adicionando-se meio condrogênico contendo 1% BD™ ITS +
Premix (BD Biosciences; consistindo de 6.25 µg/mL insulina, 6.25 µg/mL
transferrina, 6.25 ng/mL ácido selênico, 1.25 mg/mL albumina de soro, e 5.35
µg/mL ácido linoleico), ascorbato 2-fosfato 50 µM, TGF-β1 10 ng/ml,
dexametasona 100 nM, 1% de aminoácidos não essenciais, 1% de antibiótico e
o volume necessário completado com DMEM - High Glucose. O meio
condrogênico foi trocado a cada 3-4 dias até que a diferenciação completasse
um período de 21 dias. Durante o processo de diferenciação, amostras de RNA
das células foram obtidas nos dias 0, 4, 9 e 21, como descrito no item 3.5.2.
Em adição, 250.000 células foram transferidas para tubos falcon de 15
mL e centrifugadas a 500 Xg por 5 minutos na presença de meio condrogênico.
Após a centrifugação observou-se a formação de um pellet esférico. No dia 21

22

o pellet foi fixado para obtenção de cortes histológicos, que foram corados com
azul de toluidina e utilizados para o procedimento de imunofluorescência.

3.5.1. Caracterização da diferenciação condrogênica: histologia com
coloração por azul de toluidina e imunohistoquímica.
Ao 21º dia da diferenciação condrogênica, os pellets de cartilagem, tanto
da amostra ACS1 quanto amostra controle, foram crioseccionados e aderidos
em lâminas específicas para microscopia com o objetivo de usá-los para
coloração por azul de toluidina e imunohistoquímica usando anticorpos para
colágeno tipo II e aggrecan 1.
A lâmina contendo corte histológico do pellet foi deixada a temperatura
ambiente e então coberta por solução de azul de toluidina (0,2g em 100 ml de
água) por 2 minutos. A seguir, foi lavada em água corrente e por 1 vez com
etanol 95%. Uma solução de etanol 100% foi usada para lavar por 1 vez e
então xileno usado para lavar 1 vez por 5 minutos. A lâmina foi montada com
lamínula para finalizar o procedimento.
Para a imunofluorescência das células induzidas à diferenciação
condrogênica, os cortes histológicos do pellet resultante do 21º dia de
diferenciação condrogênica, foram fixados com paraformoldeído 4% durante 10
minutos e então lavados com TBS (0,15M NaCl; 20mM Tris-HCL pH 7,4; 0,05%
de Tween 20). Triton X100 – 0,1% foi adicionado à superfície da lâmina por 10
minutos e a seguir a lâmina foi lavada com TBS por 2 vezes com duração de 510 minutos. A seguir, o bloqueamento foi realizado com adição de BSA (bovine
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serum albumin, 25mL de PBS e 1,25 de BSA) cobrindo todo o corte, durante 30
minutos a temperatura ambiente. Então os anticorpos primários foram
adicionados: mouse anti-fetal cartilage proteoglycan monoclonal antibody e
mouse anti-chicken collagen type II monoclonal antibody (ambos da Chemicon
International) com diluição segundo recomendação do fabricante, em lâminas
separadas e mantidos em temperatura ambiente evernight. As lâminas foram
então lavadas por 3 vezes com TBS e o anticorpo secundário foi adicionado:
Cy-3-conjugated goat anti-rabbit IgG (Amersham) e Alexa flúor 488 goat antimouse (Sigma). Após lavagem com TBS, DAPI (marcação nuclear) foi
adicionado e as lâminas montadas com vectashield (Vector Lab).

3.5.2. Extração de RNA
Nos dias 0, 4, 9 e 21 da diferenciação condrogênica da amostra ACS1 e
controle, as culturas foram incubadas com tripsina/EDTA para deixar as células
em suspensão, centrifugadas e então o pellet de células foi usado para a
extração de RNA total. A extração foi efetuada com o kit NucleoSpin RNA II
(Macherey-Nagel), segundo protocolo do fabricante. Cabe ressaltar que este
protocolo já inclui o tratamento das amostras com a enzima DNAse, bem como
sua purificação. O armazenamento do RNA foi feito a -80ºC.
A qualidade do RNA foi verificada através de eletroforese em gel de
agarose (1,2% de agarose, 2% de brometo de etídeo diluídos em tampão TBE
1X), após o RNA ter sido desnaturado a 60ºC durante 5 minutos. A
visualização foi feita com uso de luz ultravioleta e a quantificação das amostras
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realizadas

através

do

espectofotômetro

NanoDrop

ND

1000

(Peqlab

Biotechnologie).
Os RNAs extraídos nos dias 0, 4, 9 e 21 de cada amostra (ACS1 e
controle) foram utilizados nos estudos de microarray de expressão.

3.6.

Ensaio de microarray de expressão
Para estudo da expressão gênica de paciente ACS1, utilizando controle,

durante o processo de diferenciação condrogênica, foi realizado o ensaio de
Microarray de Expressão com GeneChip Human Gene 1.0 ST Array
(Plataforma Affymetrix), segundo protocolo do fabricante, utilizando as
amostras de RNA obtidas dos pacientes ACS1 e controle durante os dias 0, 4,
9 e 21 do processo de diferenciação in vitro.
O GeneChip® Whole Transcript Sense Target Labeling (Affymetrix) é
designado para gerar DNAs senso amplificados e marcados com biotina,
resultantes da expressão de todo o genoma, sem nenhum tipo de viés. As
sondas dos arrays são selecionadas para serem distribuídas através de todo o
comprimento de cada transcrito.
O esquema, visualizado na figura 6, mostra resumidamente o protocolo
utilizado para os ensaios laboratoriais. O protocolo iniciou-se a partir de 300 ng
do RNA total, o cDNA dupla fita foi sintetizado com hexâmeros randômicos
contendo uma cauda de T7, que age como uma seqüência promotora. O cDNA
dupla-fita foi subseqüentemente utilizado como molde e amplificado pela
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polimerase T7 RNA (Affymetrix), produzindo muitas cópias de cRNA antisenso.
No segundo ciclo de síntese do cDNA, hexâmeros randômicos foram
utilizados para iniciar a transcrição reversa do cDNA do primeiro ciclo, a fim de
produzir DNA simples-fita na orientação senso. Durante o segundo ciclo da
transcrição reversa, é foi também adicionado dUTP à reação. O DNA simplesfita foi então tratado com uma combinação de DNA uracil glicosilase (UDG) e
endonuclease apurínica/apiridímica 1

(APE

1), as

quais reconhecem

especificamente os resíduos de dUTP e quebram a fita de DNA. Em seguida, o
DNA foi marcado pela transferase deoxinucleotídeo terminal (TdT) com DNA
Labeling Reagent (Affymetrix), que é covalentemente ligado à biotina.
O cDNA ligado a biotina foi, então, colocado na lâmina Human Gene 1.0
ST e permaneceu durante 17 horas em um forno de hibridação a 45ºC a 60
rpm, para que ocorresse sua hibridação com as sondas contidas no chip da
Affymetrix. As etapas de marcação por Streptavidina (molécula responsável
pela emissão do sinal fluorescente para a leitura dos dados posteriormente) e
de lavagem do chip ocorreram na estação fluídica GeneChip® Fluidics Station
450, a qual é comandada pelo Gene Chip Operation Software (GCOS). Por fim,
os chips foram escanedos pelo GeneChip® Scanner 3000 7G System e um
relatório de controle de qualidade foi gerado pelo Affymetrix® Expression
Console™ Software.
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Figura 6. Esquema do procedimento de microarray utilizando a lâmina Human Gene 1.0 ST
(Affymetrix) (modificado de GeneChip® whole transcript (WT) sense target labeling assay
manual, version 4).

3.6.1. Análise estatística dos dados de expressão gênica
Tendo em vista que o gene para ACS1 foi mapeado em uma região
muito extensa e, na época, o seqüenciamento do exoma era inviável, optamos
por usar uma estratégia funcional na tentativa de restringir a região candidata.
Ainda, cabe ressaltar que não identificamos nenhuma outra família, com vários

27

afetados com ACS, e ligação com esta região. A idéia geral foi identificar genes
com expressão variável durante o processo da condrogênese e que estivessem
mapeados na região 1p21.1-q23.3. Para isto, estabelecemos cultura celular de
células-tronco de uma amostra de músculo orbicular de lábio de um paciente e
de um controle, caracterizamos estas células e as diferenciamos em
condrócitos. A análise de expressão gênica foi realizada em diferentes etapas
do processo de condrogênese in vitro.

3.6.1.1.

Expressão gênica de marcadores de condrogênese

Após normalização dos dados provenientes de microarray de expressão,
com o método Robust Multi-Array Average (RMA) (Irizarry et al., 2003),
implementado no pacote Affy de análises do BioConductor do programa R, foi
realizada a comparação entre o perfil de expressão de genes curados para o
processo de condrogênese (ACAN, COL2A1, COL10A1, COL1A1 e SOX9)
entre amostra ACS1 e controle, como forma de complementar a caracterização
da diferenciação in vitro.
Uma

vez

que

o

período

inicial

da

condrogênese

define

o

comprometimento das células mesenquimais com a linhagem condrogênica e
conseqüentemente a diferenciação dos condrócitos, definimos o período
compreendido entre 0 e 9 dias, da diferenciação condrogênica in vitro, para ser
analisado no presente estudo como período inicial da condrogênese.
Analisamos nesse intervalo também o 4º dia deste processo, uma vez que
neste período se caracteriza o crescimento e a diferenciação inicial dos
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condrócitos (DAUMER et al., 2004). O estágio posterior ao 9º dia foi, então,
considerado como condrogênese tardia.

3.6.1.2.

Identificação de genes expressos durante a diferenciação
condrogênica de amostra ACS1 e controle, pelos métodos
Limma e RankProd

A análise estatística dos dados foi realizada com a colaboração da
bioinformata Ma. Daniele Yumi Sunaga. Os dados obtidos no ensaio de
microarray de expressão foram normalizados (pré-processados) aos pares
(dias 0-4, 4-9 e 9-21) com o método RMA. Em seguida foram adicionadas, a
cada arquivo de normalização, as informações de anotação disponibilizadas
pela ferramenta NETAFFX da Affymetrix (http://www.affymetrix.com/). Com
estas informações de anotação, foi possível retirar as de controle interno do
chip. A obtenção dos genes diferencialmente expressos (GDE) foi realizada
pelo uso de dois algoritmos, disponibilizados também no Bioconductor do
programa R: o Limma (SMYTH, 2005) e o RankProd (HONG et al., 2006),
ambos com valor-p < 0.05, os quais foram ajustados pela correção False
Discovery Rate (FDR) (GE et al., 2003). Apesar de não podermos aplicar um
método estatístico, dado o pequeno tamanho amostral, optamos em usar a
terminologia GDE para nos referir aos genes que tiveram expressão variável
durante as análises. Por exemplo, se um gene estava bastante expresso no
tempo zero (0) do processo da diferenciação condrogênica e o seu nível de
expressão reduziu no tempo 4 deste processo, então este gene foi classificado
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como GDE. O mesmo vale para o inverso, expressão baixa no tempo zero e
aumento no tempo 4 da diferenciação.
Foram considerados somente os GDE comuns em ambas as análises,
Limma e RankProd, os quais foram obtidos através de um macro em Visual
Basic no Microsoft Excel, desenvolvido pela bioinformata Daniele Yumi
Sunaga.
Esses GDE, comuns para RankProd e Limma, foram, então, analisados
de forma pareada, comparando-se quais genes estavam diferencialmente
expressos entre os dias 0-4, 4-9 e 9-21 das amostras do paciente ACS1
extraídas durante a diferenciação condrogênica. O mesmo foi realizado para o
indivíduo controle.
A seguir, os genes resultantes da comparação 0-4 dias do paciente
ACS1 (GDEs) foram comparados com os genes obtidos (GDEs) para 0-4 do
controle, a fim de obter genes com expressão variável somente presentes no
paciente ACS1. O mesmo foi realizado para os dias 4-9 e 9-21. Um esquema
de como realizamos estas comparações dos dados está apresentado na figura
7.
Dos GDEs resultantes somente no paciente ACS1, foram selecionados
apenas aqueles que se encontram presentes na região candidata para ACS1, a
região 1p21.1-q23.3.
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Figura 7. Representação esquemática da análise de GDEs realizada para os tempos 0, 4, 9 e
21 do processo de diferenciação condrogênica, com amostra controle e afetado ACS1. Elipse
azul: genes com expressão diferencial presentes somente na amostra ACS1. Análise realizada
por Limma, RankProd e macro desenvolvido em Visual Basic no Microsoft Excel.

3.6.1.3.

Análise de genes da região candidata a ACS1 durante a
condrogênese

Como

forma

de

verificar

se

não

estávamos

perdendo

genes

diferencialmente expressos da região candidata, quando tratamos os dados
com a estatística de RankProd e Limma, devido ao baixo número de amostras,
foi realizada uma segunda análise. Esta análise teve por objetivo identificar
qualquer alteração de expressão nos genes da região candidata, mesmo que
pequena, sem nos preocupar com os métodos de correção de testes múltiplos
que levam em conta todos os genes que estão sendo analisados e, por isso, só
atribuem significância aos genes com maior alteração de expressão. Assim,
contamos como dados de entrada somente os genes contidos na região
candidata (1p21.1-q23.3) ao invés de considerar todos os genes representados
no chip da Affymetrix, como foi feito na análise por Limma e RankProd.
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Então, a estabilidade de quatro housekeeping genes (HMBS, GAPDH,
SDHA

e

HPRT1)

foi

verificada

no

programa

geNorm

v.3.4

(www.medgen.ugent.be/genorm/) e o mais estável deles foi escolhido para
normalizar os genes, já anteriormente normalizados pelo método RMA,
presentes somente na região 1p21.1-q23.3. Cabe ressaltar aqui que, por hora,
escolhemos limitar o presente estudo somente ao período compreendido entre
0 e 4 dias da diferenciação condrogênica in vitro. Então, a seguir foi feito o
cálculo da razão 4-dias/0-dia para ACS1 e também para controle,
separadamente. Com os valores obtidos das razões entre 0 e 4 dias da
diferenciação condrogênica de ACS1 e controle, foi calculada a diferença entre
as duas amostras, ou seja,

Os genes com maior diferença entre controle e ACS1 foram
selecionados e comparados com os GDEs obtidos na análise de 0 e 4 dias
realizada pelos métodos Limma e RankProd.

3.7.

Seqüenciamento automático
Os exons dos genes IFI16 e RGS5 foram seqüenciados no equipamento

ABI 3730 DNA Analyser (Applied Biosystems). As reações de seqüenciamento
foram feitas utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit. Foram
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seqüenciados 11 exons do gene IFI16 e 5 do gene RGS5. As seqüências dos
primers são mostradas na Tabela 1.
A priori foi realizado o seqüenciamento do paciente propósito do estudo
de ACS1. Caso alguma alteração fosse encontrada, outros indivíduos da
família com ACS1, selecionados, seriam seqüenciados para a respectiva região
alterada.

Tabela 1. Seqüência dos primers dos genes alvos para realização de sequenciamento
automático.
T oC de
anelamento
60

Exon 1

GCTTCACAGGAAGCTCACATC

GTCAAGCACCTGTTTCACCTC

Concentração
de Mg2+
0.35

Exon 2

AAAGTGAAATGGGATTTTGTTCA

TTGCAAACCAACTCTCTGAGG

0.7

57.5

Exon 3

GAAAGCAAACCCAGCTCATC

GCTCATGCAAGTAAGCAGGAC

0.7

58.5

Exon 4
Exon 5

GCTAAGCCCTTTCCCTTTCTC

CTAGAAAGCGGTCTGAACAGG

0.7

58.5

TGTCTAATACCGGTTGGATGC

GAATTGAGTGGGGAAAGAAGG

0.7

Gene RGS5

Primer F

Primer R

(região traduzida)

60
o

Exon 1

AATTTCTCATCCCCCATTTCC

CTCAGCCCTACTCCCATCATC

Concentração
de Mg2+
0.7

Exon 2

TCATATGGGCCACTCACTCAC

GAGGTGGGGCTCTAATCAATG

0.5

58.5

Exon 3

CTGAACCCTCAAGCAGGAAC

GTGGAAGAGCCGTAGCAGAG

0.7

58.5

Exon 4

GCAACCTCTCAAGTTTCCAAG

CCGGTGAAATCAGTCCTTTAC

0.7

57.5

Exon 5

TTTGGGGCCCTGTGTTATAC

AGGCAAAGCTTCATCTCACAC

0.7

58.5

Exon 6

AGGAGTTGCTGTTGTGCATCT

TCCCGCTGAACTCTGTAAAAA

0.7

58.5

Exon 7

TGAAAAGATGTTGTGCTTCCTC

TCCATTCACAGAGATTACAGCA

0.7

57.5

Exon 8

GAAACTGGCAAAGTGAACATCC

GGTGCTTTCACGGTTGTGTTA

0.7

58.5

Exon 9

ACTTGAGGACCAACACTGAGG

TGAAGGGGTTGATTTTCTGTG

0.6

57.5

Exon 10

AGACAAAAGTTTCCAGAAACACC

GCAAGGCTTTGTTCCTTTTC

0.7

57.5

Exon 11

AGGGGGAGGAGATACAGTGTG

CCTGATTTGCAGACCACAGAC

0.7

60

Gene IFI16

Primer F

Primer R

T C de
anelamento
61.5

As seqüências foram analisadas com o uso do software Sequencher
version 4.9.
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3.8.

Genotipagem por microarray de SNPs e microssatélite na família
ACS2

O estudo de ligação ao longo de todo o genoma humano foi realizado
com microarray GeneChip Human Mapping 50K Array Xba (Affymetrix Inc.,
Santa Clara, CA), segundo protocolo do fabricante. Foram hibridizadas lâminas
para amostras de DNA de 9 indivíduos afetados para ACS2 e 2 indivíduos
normais pertencentes à mesma família (Figura 8).

Figura 8. Heredograma da família com ACS2. Microarrays de SNP (single nucleotide
polimorphism) realizados para os indivíduos II-7, II-9, II-11, III-9, III-10, III-14, III-18, III-19, IV-3,
IV-4 e IV-6. Para estudo com marcadores microssatélites também foram incluídos na análise os
indivíduos II-8, II-10 e III-16.

Resumidamente, 250 ng de cada amostra de DNA genômico foram
digeridos com a endonuclease de restrição XbaI por 2 horas. O DNA digerido
foi misturado com adaptadores XbaI e estes foram ligados, pela enzima T4
DNA ligase por 2 horas, às extremidades geradas pela digestão com XbaI. A
seguir, 4 reações de PCR foram realizadas para cada amostra de DNA ligado e
ao final as 4 reações foram agrupadas e purificadas a fim de remover dNTPs
não incorporados. Os produtos purificados foram, então, fragmentados e
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marcados com biotina-dATP. Os fragmentos de DNA marcados com biotina
foram hibridizados aos chip-arrays por 18 horas à 48ºC no Affymetrix GeneChip
Hybridization Oven 640. Depois da hibridização, os chip-arrays foram lavados e
marcados com o uso da Affymetrix Fluidics Station 450 e a imagem foi obtida
pelo Affymetrix GeneChip 3000 scanner. Ambos os equipamentos são
comandados pelo GeneChip Operating Software (GCOS). A qualidade da
hibridização da amostra foi avaliada pelo GeneChip® Genotyping Analysis
Software (GTYPE) através do índice de SNP Call (≥ 95%). Os algoritmos
MPAM Detection Rate (MDR) e MPAM Call Rate (MCR) foram usados para
identificar possíveis contaminações da amostra, onde [MDR – MCR] deve ser
menor que 15%, caso contrário, sugere-se que haja mistura de amostras,
indicando contaminação por DNA exógeno (GeneChip Mapping 100K assay
manual – Affymetrix).
Os dados gerados pelo GCOS foram convertidos usando o Affymetrix
Data Transfer Tool, para que fossem compatíveis com o Affymetrix Genotyping
Console e, então, uma tabela com os genótipos de cada amostra pode ser
extraída.
A confirmação da região com ligação positiva foi realizada amplificandose DNA genômico de todos os indivíduos para os quais havia amostra de DNA
disponível (Figura 1), com primers fluorescentes ABI PRISM™ Linkage
Mapping Set Version 2.0 (Perkin-Elmer, Applied Biosystems, Foster City, CA),
com distância média entre eles de 8,6 cM. Os produtos de PCR (reação em
cadeia da polimerase) foram analisados no equipamento ABI 3730 DNA
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Analyser (Applied Biosystems, Foster City, CA), de acordo com o protocolo do
fabricante.
A leitura dos alelos foi realizada com o programa GeneMapper version
4.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA).

3.8.2. Análise estatística para estudo de ligação em ACS2

Através do pacote de programas easyLINKAGE-Plus (HOFFMANN &
LINDNER, 2005), baseado em PERL, com uma interface gráfica para Microsoft
Windows 2000/XP, realizamos a análise estatística de nosso dados. As
inconsistências mendelianas encontradas nos genótipos foram removidas
usando o programa PedCheck v1.0 (O’CONNEL & WEEKS, 1998) e as nãomendelianas usando o programa Merlin v1.0.1 (ABECASIS et al., 2002).
Para a análise de ligação, o LOD score foi obtido através do teste
paramétrico multipoint utilizando o programa GeneHunter v2.1r5 (KRUGLYAK
et al., 1996). Em um primeiro momento, a análise genômica foi realizada a
cada grupo de 100 marcadores SNP (do inglês, Single Nucleotide
Polimorphism) por cromossomo. A seguir, para cada cromossomo que
apresentou LOD score positivo foi realizado, individualmente, uma segunda
análise, dessa vez a cada grupo de 60 marcadores. Utilizando análises com
dois grupos de quantidades diferentes de marcadores SNP, é possível
sobrepor os pontos de início e fim dos dois conjuntos, a fim de não perder sinal
de ligação nos resultados encontrados (HOFFMANN & LINDNER, 2005). O
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modelo de herança utilizado foi de doença autossômica dominante, assumindo
penetrância completa. A freqüência do gene da doença estimada em 0,001 e a
freqüência alélica calculada com base em todos os indivíduos genotipados da
família. As distâncias de mapa foram adquiridas do mapa AFFY 100k deCODE
Human NCBI36.1 - sex average.
Para os dados provenientes da genotipagem por microssatélite, LOD
score multipoint e haplótipos foram gerados através do programa Merlin v.1.1.2
(ABECASIS et al., 2002), após a remoção de erros mendelianos e nãomendelianos. O arquivo de saída com os haplótipos foi usado no programa
HaploPainter v1.043 (THIELE & NÜRNBERG, 2004) para visualização e
montagem do heredograma da família em estudo. Cabe ressaltar que, para os
indivíduos que não foram genotipados por indisponibilidade de DNA, o
programa Merlin é capaz de inferir seus haplótipos.
Para a análise de nossos dados, também foi realizada uma simulação
teórica para verificar qual o LOD score teórico para a família em questão. Para
a simulação incluímos genótipos informativos para todos os indivíduos dos
quais dispomos de amostra de DNA e consideramos uma situação de ligação.
A simulação foi realizada com 3 marcadores microssatélites.
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4. RESULTADOS

4.1.

Análise da variação do número de cópias (CNVs) nos pacientes

com ACS1 e ACS2.

A verificação de ocorrência de micro-rearranjos cromossômicos
(duplicações ou deleções) nos propósitos das famílias com ACS1 e ACS2, não
detectou ganhos ou perdas de segmentos cromossômicos em nenhuma das
duas amostras.

4.2.

Identificação de genes candidatos à Síndrome Aurículo Condilar
tipo I (1p21.1-q23.3)

4.2.1. Caracterização das células mesenquimais
As culturas de células-tronco mesenquimais derivadas de fragmentos de
músculo orbicular (MDSC) foram caracterizadas com marcadores de superfície
celular por meio de citometria de fluxo.
Observamos que as células foram negativas para o marcador
hematopoiético (CD45) e endotelial (CD31). Exceto para o marcador CD90 na
amostra das células controle, as culturas celulares do controle e do paciente
foram positivas (≥70%) para os marcadores de adesão celular (CD29) e para
os antígenos característicos de células de origem mesenquimal (CD105,
CD166 e CD90). A exceção encontrada para o CD90 da população controle foi
atribuída a um problema técnico (Tabela 2). Considerando-se os resultados
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obtidos para os outros marcadores e a indução bem sucedida de diferenciação
celular com estas células (vide abaixo) não julgamos prioritário repetir este
experimento.

Tabela 2. Caracterização por imunofenotipagem de células mesenquimais.

Anticorpo

CONTROLE
Total de células
marcadas (%)

ACS1
Total de células
marcadas (%)

Antígeno
característico de
célula

Fluorescência
captada

Anti-CD29

89,1

99,92

Adesão

Vermelha

Anti-CD105

70,5

99,28

Mesenquimal

Amarela

Anti-CD166

85,02

98,12

Mesenquimal

Amarela

Anti-CD90

18,34

99,96

Mesenquimal/Adesão

Amarela

Anti-CD45

4,96

9,94

Hematopoiética

Verde

Anti-CD31

3,7

3,32

Endotelial

Amarela

4.2.2. Diferenciação condrogênica in vitro

4.2.2.1. Histologia e Imunohistoquímica
A análise por microscopia óptica, após coloração com azul de toluidina
do fragmento obtido no 21º dia após indução de diferenciação condrogênica,
revelou marcação positiva (Figura 9). Este resultado indica a presença de
proteoglicanas e glicosaminoglicanas, presentes na matriz de cartilagem.
A análise de imunohistoquímica para as proteínas de matriz extracelular
características de tecido cartilaginoso, colágeno tipo II e aggrecan I, revelou
também marcação positiva em ambas as amostras (Figura 10 e 11). Sendo
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assim, concluímos que a diferenciação condrogênica realizada foi bem
sucedida.

Figura 9. Histologia de cortes obtidos de pellet de células controle (a) e paciente com ACS1 (b)
ao 21º dia após indução da diferenciação condrogênica, marcados por azul de toluidina. Grupo
de células embebidas em uma matriz extracelular heterogênea com marcação metacromática.
Aumento de 5X.

Figura 10. Imunohistoquímica para marcação de aggrecan I realizada após 21 dias de
diferenciação condrogênica da amostra controle (à esquerda) e da amostra ACS1 (à direita).
DAPI (para marcação nuclear) em azul; em verde, marcação para aggrecan I. Aumento de 5X.
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Figura 11. Imunohistoquímica para marcação de colágeno tipo II realizada após 21 dias de
diferenciação condrogênica da amostra controle (à esquerda) e da amostra ACS1 (à direita).
DAPI (para marcação nuclear) em azul; em verde à esquerda e em vermelho à direita,
marcação paracolágeno tipo II. Aumento de 5X.

4.2.2.2. Expressão gênica de marcadores do processo de diferenciação
condrogênica.

Avaliando o comportamento de expressão de 5 genes característicos do
processo de condrogênese in vitro, em ambas as amostras, ACS1 e controle,
pudemos observar (Figura 12) que a expressão dos genes COL2A1 e SOX9
(característicos

da

fase

inicial

da

condrogênese)

aumentaram

concomitantemente no período inicial da diferenciação condrogênica (aqui
estabelecido entre 0 e 9 dias do processo in vitro). E fazendo alusão ao ACAN,
era de se esperar que sua expressão mostrasse uma indução positiva já a
partir dos estágios iniciais da diferenciação celular, observação esta que não foi
constatada. No entanto, verificamos que o perfil de expressão de ACAN, bem
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como dos outros 4 genes observados, encontra-se bastante semelhante entre
amostra ACS1 e controle.

Figura 12. Valores de expressão para genes curados durante o processo de condrogênese, em
períodos de tempo determinados durante a indução da diferenciação in vitro. Valores oriundos
da normalização dos dados de microarray de expressão pelo método RMA.
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Com relação ao COL10A1 (marcador de hipertrofia de condrócitos)
observamos um aumento gradativo e crescente de sua expressão, ao longo de
toda a diferenciação in vitro.
O COL1A1 (característico de fibrocartilagem) manteve seus níveis de
expressão com pouca variação observada ao longo da condrogênese.
Somados aos resultados de imunohistoquímica e marcação por azul de
toluidina, esses dados são indicativos de que tenha ocorrido uma progressão
satisfatória do processo de diferenciação condrogênica in vitro.

4.2.3. Análise comparativa do transcriptoma das células do afetado com
ACS1 e controle, durante o processo de diferenciação condrogênica.

4.2.3.1. Identificação de genes expressos entre as diferentes fases
da diferenciação condrogênica pelos métodos Limma e RankProd.
Na amostra controle, foram identificados 296 GDEs entre 0-4 dias, 188
GDEs entre os dias 4-9 e 180 GDEs entre os dias 9-21. Na amostra ACS1,
observamos 239 GDEs na comparação entre os dias 0-4, 220 GDEs entre os
dias 4-9 e 214 GDEs entre os dias 9-21. Posteriormente, verificamos quais
destes GDEs estavam presentes, em cada um destes períodos da
diferenciação, apenas na amostra ACS1. Com esta análise, identificamos 156
GDEs no período 0-4, 149 no período de 4-9 dias e 168 no período 9-21 dias
do processo de diferenciação condrogênica, dos quais consideramos os genes
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com maiores chances de estarem desregulados nas células do paciente em
função da presença da mutação (Figura 13).
Desses GDEs, verificamos que somente 16 genes estão na região
candidata 1p21.1-q23.3. Estes genes estão listados na Tabela 3, onde também
podem ser visualizados seus respectivos valores de Fold Change (FC), para
cada período da diferenciação em questão.

Figura 13. Diagrama de Venn mostrando os resultados da análise dos dados de microarray de
expressão. GDEs presentes somente no paciente ACS1, mostrados na elipse azul. Os dados
analisados de forma pareada resultaram em 16 GDEs na região candidata 1p21.1-q23.3.
Genes escritos em verde, negativamente regulados; genes escritos em vermelho,
positivamente regulados; genes escritos em azul (CTSK e NBPF11), presentes em mais do que
uma comparação.
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Vale lembrar que para o presente estudo, escolhemos trabalhar somente
com as análises pareadas 0-4 dias do controle e ACS1, que nesta análise,
corresponde a 7 GDE entre as duas amostras testadas.

Tabela 3. GDEs encontrados na região candidata, presentes somente na amostra ACS1 e não
no controle.
Gene
GDEs 0-4 dias
regulator of G-protein signaling 5
RGS5

Localização

Fold Change

1q23.1

-3.329216837

CTSK *

cathepsin K

1q21

-3.359612757

IFI16

interferon, gamma-inducible protein 16

1q22

-3.868070892

AMY2A

amylase, alpha 2A (pancreatic)

1p21

-3.122591878

XCL1

chemokine (C motif) ligand 1

1q23

2.932725697

TAF13

TAF13 RNA polymerase II, TATA box binding protein
(TBP)-associated factor, 18kDa

1p13.3

2.627376766

CADM3

cell adhesion molecule 3

1q21.2-q22

2.858690668

GDEs 4-9 dias
flavin containing monooxygenase 1
FMO1

1q23-q25

3.825678337

SPRR2B

small proline-rich protein 2B

1q21-q22

2.448863601

NBPF16

neuroblastoma breakpoint family, member 16

1q21.1

6.019842824

NBPF11 **

neuroblastoma breakpoint family, member 11

1q21.1

6.751830450

CTSK *

cathepsin K

1q21

7.744982398

DPT

dermatopontin

1q12-q23

9.848558429

GDEs 9-21 dias
flavin containing monooxygenase 2 (non-functional)
FMO2

1q23-q25

-10.23915796

TXNIP

thioredoxin interacting protein

1q21.1

-5.016600063

CTSK *

cathepsin K

1q21

-4.818448669

NBPF11 **

neuroblastoma breakpoint family, member 11

1q21.1

-4.725253917

HIST2H2AB

histone cluster 2, H2ab

1q21

2.839358837

SNORA42

small nucleolar RNA, H/ACA box 42

1q22

3.367016892

Em vermelho, genes positivamente regulados; em verde, genes negativamente regulados.
*GDE presente nas comparações 0-4, 4-9 e 9-21;
**GDE presente nas comparações 4-9 e 9-21.
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4.2.3.2.

Análise dos genes da região candidata 1p21.1-q23.3

durante o processo de condrogênese.

Em adição, a fim de verificar se não estávamos perdendo genes com
expressão variável na região candidata, utilizando as estatísticas de Limma e
RankProd, dado o baixo número de amostras analisadas, realizamos uma outra
abordagem tomando como entrada somente os genes presentes na região
candidata 1p21.1-q23.3, conforme detalhado na metodologia. Nesta análise
incluímos apenas os dados do período de 0-4 do processo de diferenciação
condrogênica.
O gene HMBS foi selecionado para a normalização dos dados de
expressão obtidos pelo microarrays por ter se mostrado como um dos mais
estáveis (Figura 14). Conforme descrito na metodologia (página 51),
determinamos a diferença de expressão entre controle e amostra ACS1 e
obtivemos 41 genes (Tabela 4) com comportamento diferente entre as
amostras durante as fases 0-4 dias do processo de diferenciação.
Dos 41 genes obtidos, somente 2 deles são comuns à análise realizada
com as estatísticas de Limma e RankProd, para o período de 0-4 dias, a saber:
o gene regulator of G-protein signaling 5 (RGS5) e o gene TAF13 RNA
polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 18kDa
(TAF13).
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Figura 14. Valores da estabilidade média da expressão dos genes endógenos, obtidos pelo
programa geNORM.
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Tabela 4. 41 genes com expressão diferenciada entre paciente ACS1 em relação ao controle,
obtidos conforme descrito na metodologia. Em negrito, genes comuns às análises com Limma
e RankProd para o período entre 0 e 4 dias.

Gene

Diferença de
expressão entre
Controle ACS1

OR10K2
GJA5
S100A2
TNFSF18
TAF13
NUF2
FAM72D
PSMA5
ANP32E
ITGA10
GPATCH4
HSD17B7
S100A9
HAO2
RGS4
HIST2H2AB **
S100A4
ITLN1
SDHC
ENSA
HSPA7
HIST2H3D
GOLPH3L
LOC728855
BCAS2
NOTCH2
COL11A1
ADAR
TXNIP *
KCND3
TBX15
INTS3
LOC128102
VTCN1
RGS5
NHLH2
S100A7
SPRR2E
SPRR2B *
DPT **
SPRR2D

0.3440
0.3085
0.3082
0.3036
0.3025
0.2735
0.2271
0.2080
0.2067
0.2028
0.1955
0.1926
0.1888
0.1833
0.1716
0.1696
0.1693
0.1652
0.1582
0.1455
0.1325
0.1322
0.1275
0.1070
0.1028
-0.1211
-0.1259
-0.1329
-0.1367
-0.2159
-0.2279
-0.2542
-0.2696
-0.2762
-0.2901
-0.3500
-0.4197
-0.4279
-0.4607
-0.5829
-0.7444

(*)GDE também encontrado no estágio 4-9 e (**)GDE encontrado no estágio 9-21 da
diferenciação, ambos pela a análise com Limma e RankProd.
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4.2.4. Genes selecionados para sequenciamento e análise em busca de
mutações causativas de ACS1.

Como mencionado acima, nos concentramos em selecionar genes com
expressão variável detectados no início da condrogênese (0-4 dias). A
comparação entre as duas estratégias de análise dos dados de expressão
gênica revelou 2 genes em comum , o RGS5 e o TAF13. Proteínas RGS estão
envolvidas na regulação de proteínas G heterotriméricas agindo como
ativadores de GTPase (NCBI - Entrez Gene, GeneID: 8490), com evidências
durante a maturação vascular fetal (CHO et al, 2003). Por outro lado, TAF13
pertence a família TAF de proteínas nucleolares, altamente conservadas na
escala evolutiva, que desempenham papel funcional importante na regulação
da transcrição pela RNA polimerase II (NCBI - Entrez Gene, GeneID: 6884).
Dado evidências que deficiências de vascularização podem estar associadas a
microtia (GORLIN et al., 2001), priorizamos o seqüenciamento do gene RGS5.
Julgamos também prioritário o seqüenciamento do gene IFI16
identificado como um GDE na primeira análise dos dados de expressão gênica,
uma vez que desempenha papel relevante no ciclo celular e participa
indiretamente do processo de maturação condrocítica (INADA, et al., 1999).

RGS5
Não foram encontradas alterações nos 5 exons seqüenciados para o
gene RGS5, bem como nas suas regiões aceptoras e doadoras de splicing.
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Somente polimorfismos já descritos pelo banco de dados Entrez SNP (dbSNP
130 – NCBI) foram identificados.

IFI16
Com relação ao gene IFI16, foram identificados 9 polimorfismos, dos
quais 8 já foram descritos (dbSNP 130 – NCBI).
A

alteração

ainda

não

descrita,

identificada

em

heterozigose,

corresponde a uma mudança de G para A (Figura 15), na posição 567 da
seqüência de nucleotídeos do RNA mensageiro, o que leva a uma substituição
de aminoácido p.Ala93Thr. O exon contendo esta mutação foi seqüenciado em
outras 4 pessoas desta família. Esta mesma alteração foi também identificada
em um cônjuge normal não pertencente à família e, em contrapartida, o
genótipo heterozigoto G/A não foi visto em outro indivíduo afetado para ACS1
(genótipo homozigoto selvagem observado: G/G), ainda da mesma família. Os
indivíduos genotipados podem ser vistos na Figura 16. Assim sendo, esta
alteração não foi considerada patogênica.
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Figura 15. Cromatograma mostrando alteração em heterozigose G/A na posição circulada em
vermelho, encontrada no exon 3 do gene IFI16 para indivíduo III-20 da família com fenótipo
ACS1. R = G/A. Em cima, seqüência senso (F) e abaixo seqüência anti-senso (R). Base A em
verde; base T em vinho; base G em preto; e base C em azul.

Figura 16. Heredograma da família com fenótipo ACS1 mostrando os genótipos encontrados
para o exon 3 do gene IFI16.
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4.3.

Identificação de lócus associado com ACS2.
Os genótipos utilizados no estudo de ligação foram obtidos por meio de

hibridação de DNA em lâminas do sistema microarray GeneChip Human
Mapping 50K Array Xba. A qualidade de hibridação das amostras apresentou
valores de SNP Call entre 96,77% e 99,26%. Os índices [MDR – MCR] se
mantiveram abaixo dos 15% indicados, mostrando valores entre 1,81% e
4,92% (Tabela 5).

Tabela 5. Qualidade da hibridação do microarray de SNP, analisada pelos índices de SNP Call
e Signal Detection. MDR-MCR: esta diferença com alto valor (>15%) sugere que haja mistura
de amostras, indicando contaminação por DNA exógeno. SNP call rate indicado pela
Affymetrix: >95%.

MICROARRAY AFFYMETRIX 50K XBA
AMOSTRAS

SNP CALL

MCR

MDR

(MDR - MCR)

100%

1.81%

AFETADOS PARA ACS1
II-7

(M)

99.26%

98.19%

II-9

(M)

98.73%

96.44% 99.94%

3.50%

II-11

(F)

98.58%

96.36% 99.91%

3.55%

III-9

(F)

97.44%

95.25% 99.92%

4.67%

III-14

(F)

96.77%

94.93% 99.85%

4.92%

III-18

(M)

98.90%

97.47% 99.95%

2.48%

III-19

(F)

97.59%

95.18% 99.99%

4.81%

IV-3

(F)

98.96%

96.77%

3.23%

IV-6

(F)

99.18%

97.73% 99.96%

2.23%

100%

NORMAIS PARA ACS1
III-10

(M)

98.66%

96.97% 99.96%

2.99%

IV-4

(F)

98.55%

97.05% 99.95%

2.90%
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Após realizarmos a análise de ligação ao longo do genoma todo, com o
programa GeneHunter que inicialmente considerou cada grupos com 100
marcadores SNP, identificamos 7 regiões de LOD score positivos, localizadas
em 7 diferentes cromossomos (Figura 17). Dentre estas, duas se destacaram
por terem apresentado os 2 valores mais altos de LOD score: 2,69 e 2,14, que
correspondem, respectivamente, à regiões nos cromossomos 7 e 14. Os
cromossomos 1, 3, 5, 17 e 18 apresentaram regiões de LOD score positivo,
porém com valores inferiores a 1,25.

Figura 17. Análise de ligação paramétrica muitipoint, pelo programa GeneHunter, realizada
com grupos de 100 marcadores. O início/fim de cada grupo é mostrado pelas linhas verticais
azuis ao longo do eixo x do gráfico. Cromossomos 7 e 14 apresentam os maiores valores de
LOD score: 2,69 e 2,14, respectivamente.
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A seguir, a análise individual dos cromossomos com LOD score positivos
(1, 3, 5, 7, 14, 17 e 18), utilizando grupos de 60 marcadores, confirmou as
regiões dos cromossomos 7 e 14 como aquelas relacionadas aos maiores LOD
scores e indicou um LOD score acima de 2,0 (Z=2,11) para a região do
cromossomo 18. Esta região do cromossomo 18 corresponde a um segmento
de aproximadamente 1Mb de comprimento ou 60-62 cM (Figura 18). Nesta
região há somente 1 gene anotado (NCBI, MapViewer build 37.2), o gene
RPL17P45 (ribosomal protein L17 pseudogene 45) sem nenhuma referência
depositada no banco de dados do PubMed.

Figura 18. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 18, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através do easyLINKAGE-Plus. Análise computacional a cada grupo de 60
marcadores; a análise com grupo de 100 marcadores, com baixo LOD score pode ser vista no
ANEXO 2.
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Para o cromossomo 14, o LOD score máximo médio foi de 2,01 na
região entre 46 cM e 47 cM, correspondendo a um segmento de 0,87 Mb
(Figura 19). Esta região possui 19 genes, dentre eles diversos para codificação
de proteínas ribossomais e a RN7SL1, molécula de RNA 7SL que constitui um
polipeptídeo da ribonucleoproteína citoplasmática de sinal de reconhecimento
de partícula, que medeia a inserção de proteínas no retículo endoplasmático
(NCBI-Gene ID: 6029).
Já para o cromossomo 7, o LOD score máximo médio, obtido entre as
análises com 100 e 60 marcadores, foi de 2,77 na região entre 27 cM e 53 cM,
correspondendo a um segmento de 17Mb (Figura 20). Esta região contem
pelos menos 148 genes, cuja anotação será discutida mais adiante.
Os gráficos de todas as análises realizadas individualmente, para os
outros cromossomos que apresentaram LOD score positivo, mas não ficaram
dentre os maiores valores, podem ser vistos no ANEXO 2.
O maior valor de LOD score, que foi encontrado no cromossomo 7,
encontra-se bem próximo do valor 2,93 de LOD score teórico observado em
nossa simulação. Isto indica forte evidência de que a região observada neste
cromossomo contenha o alelo mutado causador de ACS2.
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a

b

Figura 19. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 14, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através do easyLINKAGE-Plus. (a) análise computacional a cada grupo de
60 marcadores; (b) análise computacional a cada grupo de 100 marcadores.
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a

b

Figura 20. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 7, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através do easyLINKAGE-Plus. (a) análise computacional a cada grupo de
60 marcadores; (b) análise computacional a cada grupo de 100 marcadores.
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Na tentativa de validar a região do cromossomo 7, de maior LOD score,
foi realizada análise de todos os indivíduos desta família, com amostra
disponível, com marcadores microssatélites (Figura 8). Verificamos um valor
máximo de LOD score de 2,67 para a região entre os marcadores D7S513 e
D7S516, confirmando, portanto, o resultado positivo de ligação identificado
anteriormente (Figura 21; ANEXO 3). A análise de multipoint permitiu definir a
região mais provável de conter o gene: 7p21.3-7p15.1, com 16.746.823 pb
(16Mb) . A figura 22 mostra a montagem dos haplótipos dos indivíduos em
análise, onde podem ser visualizados eventos de recombinação no indivíduo
IV-4 afetado, o qual não compartilha o mesmo alelo de risco para o marcador
D7S513; e no indivíduo III-5 normal, o qual compartilha o mesmo alelo de risco
para o marcador D7S516.

Figura 21. Gráfico de LOD score muiltipoint para marcadores do cromossomo 7, obtido pelo
programa Merlin v1.1.2. D7S513 (17.7 cM), D7S507 (28.7 cM), D7S493 (34.7 cM), D7S516
(41.7 cM), D7S484 (53.5 cM), D7S510 (59.9 cM), D7S519 (69.0 cM).
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Figura 22. Heredograma da família com ACS2 com haplótipo para a região 7p21.3-7p13,
mostrando somente os indivíduos utilizados para o estudo de ligação. Haplótipos gerados pelo
programa Merlin v1.1.2 e leitura e montagem pelo programa HaploPainter v1.043. A região dos
marcadores emoldurada corresponde aos alelos compartilhados somente entre os afetados.
Amostras de DNA dos indivíduos I-1, I-2, II-6, III-4, III-6, III-9 e IV-5 não disponíveis e, portanto,
os haplótipos foram inferidos pelo programa Merlin 1.1.2.
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5. DISCUSSÃO

Para a família descrita originalmente por GUION-ALMEIDA e col (2002),
que teve o primeiro lócus mapeado, para a Síndrome Aurículo-Condilar por
MASOTTI e col (2008), na região 1p21.1-q23.3, foi sugerido o termo ACS1. Por
outro lado, em outra família com quadro clínico semelhante, não foram
identificadas evidências de ligação para a região cromossômica 1p21.1-q23.3,
o que levou os autores a inferirem a ocorrência de heterogeneidade genética
para a ACS, tendo esta sido denominada de ACS2.
Devido à natureza de origem das estruturas faciais, as síndromes de
primeiro e segundo arcos manifestam uma combinação de deficiências e
hipoplasia da face, orelha externa e média, maxila e mandíbula, bem como
algumas estão freqüentemente associadas à malformações derivadas de
outras origens embrionárias, além dos já citados primeiro e segundo arcos
faríngeos (GORLIN, 2001; SENGGEN, et al., 2010).
Uma vez que não detectamos nenhum micro-rearranjo cromossômico
nos pacientes de ACS1 e ACS2, buscamos outras estratégias na tentativa de
identificarmos as mutações responsáveis por este fenótipo.
A região candidata a conter o alelo causador de ACS1 possui pelo
menos 1004 genes de acordo com o NCBI (MapViewer Build 37.2). Diante
deste grande numero de genes, optamos inicialmente em utilizar um critério
complementar para restringir o número de genes candidatos a serem
seqüenciados.
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Uma

das

alterações

clínicas

mais

relevantes

da

ACS

é

o

comprometimento do côndilo, cuja deficiência ou hipoplasia pode estar
relacionada a uma deficiência do processo de condrogênese. Em vista disso,
levantamos a hipótese de que o gene responsável pela ACS1 poderia estar
envolvido neste processo e, portanto, poderia apresentar um padrão de
expressão atípico em relação ao normal durante o processo de condrogênese.
Para testarmos esta hipótese, analisamos o perfil de expressão gênica de
células-tronco de um paciente com ACS1 durante o processo de condrogênese
e comparamos com aquele obtido de um indivíduo controle.
As células-tronco foram obtidas de fragmentos de músculo orbicular de
lábio. Verificamos que estas células apresentaram marcadores de superfície
celular condizentes com os de células mesenquimais. Além disso, observamos
por meio de vários ensaios de imunohistoquímica e de expressão gênica, que
vários marcadores se mostraram de acordo com o esperado para um processo
de diferenciação condrogênica in vitro. Dentre estes, observamos que os níveis
de expressão dos genes SOX9 e COL2A1 aumentaram na fase inicial da
condrogênese (entre 0 e 9 dias), o que é o esperado uma vez que o gene Sox9
participa ativamente do processo inicial da condrogênese e que por sua vez
regula positivamente a expressão de Col2a1 (HARTMANN, 2009; LEFEBVRE
& SMITS, 2005; LEFEBVRE et al., 1998; KOCH, et al., 2000). De fato,
observamos também depósito de colágeno tipo II na matriz extracelular,
revelado por análise de imunohistoquímica; já sobre ACAN, apesar de termos
obtido uma marcação positiva para esta proteína de matriz extracelular, não
observamos um aumento de seus níveis de expressão, o que era esperado
pela indução da atividade de Sox9 (HARTMANN, 2009). Este padrão de
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expressão de ACAN foi semelhante entre afetado e controle. Assim, é possível
que outra questão relacionada à indução da diferenciação possa ter sido
responsável pelo não aumento da expressão desse gene.
Com relação à expressão de COL1A1 e o gradual aumento dos níveis
de COL10A1 observados em nosso experimento, estudos anteriores já haviam
reportado que células mesenquimais em sistema de cultura em pellet, para
diferenciação

condrogênica,

induzem

características

semelhantes

à

fibrocartilagem (como a expressão de colágeno tipo I) e hipertrofia dos
condrócitos (como mostrado pela regulação positiva de colágeno tipo X)
(PELTTARI et al., 2008; MUELLER & TUAN, 2008). Esse rápido aparecimento
de colágeno tipo X tão logo após a diferenciação condrocítica das células
mesenquimais tem sido mostrado em estudos in vitro em condrogênese aviária
(ADAMS et al., 1991) e pode ser indicativo de que tenha ocorrido uma
hipertrofia prematura dos condrócitos.
Em conclusão, a análise de expressão gênica e de proteínas
características dos estágios iniciais e tardios da condrogênese está de acordo
de que tenha ocorrido uma progressão do processo de diferenciação
condrogênica a partir das células-tronco de músculo orbicular de lábio de um
paciente ACS1 e controle. Tendo em vista que utilizamos apenas uma amostra
de células de um paciente e de um controle, julgamos este estudo insuficiente
para avaliarmos um comprometimento do processo de condrogênese do
individuo ACS1.
A análise de expressão gênica, durante o processo de condrogênese,
por dois métodos, nos levou a priorizar o seqüenciamento dos genes IFI16 e
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RGS5. Contudo, não identificamos mutações que pudessem ser associadas à
causa de ACS1. O fato de termos identificado vários polimorfismos,
particularmente no gene IFI16, sugere que a qualidade do seqüenciamento foi
adequada, tornando pouco provável que a não identificação da mutação tenha
sido um problema técnico. Não podemos descartar, contudo, pequenas
deleções ou duplicações que possam envolver um a mais exons, uma vez que
estas não são detectadas pela técnica de seqüenciamento.
Vários outros genes identificados em nossa estratégia de análise
poderiam

ser

responsáveis

pelo

fenótipo

observado

em

ACS1

se

considerarmos a função dos mesmos. Dentre estes, gostaríamos de destacar:
(1) o gene TAF13, o qual desempenha papel na transcrição basal e tem função
no reconhecimento do promotor gênico (HAMPSEY, 1998; BELL & TORA,
1999; ALBRIGHT & TJIAN, 2000); e (2) o gene dermatopontin (DPT), descrito
por modular o comportamento de TGF-β (envolvido nos estágios iniciais da
diferenciação condrogênica) através da interação com decorina (OKAMOTO et
al., 1999).
Por outro lado, os estudos de ligação realizados para a família com
ACS2 no presente trabalho, sugeriram fortemente a região 7p21.3-7p15.1 a
conter o segundo lócus para este fenótipo. Este resultado, portanto, confirma a
ocorrência de heterogeneidade genética para ACS. Esta região contém
aproximadamente 17 Mb e há pelo menos 148 genes de acordo com o banco
de dados do NCBI (Map Viewer, build 37.2).
Neste lócus estão localizados genes da família HOXA, os quais são
relacionados à função de configuração do eixo rostrocaudal, função de
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expressão gênica, migração, proliferação e diferenciação celular. No entanto, a
maioria dos membros dessa família, presentes nessa região, já apresenta
doenças relacionadas, como por exemplo HOXA11, associado à sinostose
radioulnar (OMIM #605432), o que torna pouco provável que mutações em um
destes genes sejam responsáveis pela ACS2. Uma mutação missense, em
homozigose no gene HOXA2 foi associada a microtia, a partir de um estudo em
uma única família com uma forma de microtia de herança autossômica
recessiva. Os indivíduos afetados, além de apresentarem formato anormal da
orelha externa e deficiência auditiva, apresentavam também fenda palatina
parcial, características estas que se sobrepõem a algumas síndromes de
primeiro e segundo arcos faríngeos como, por exemplo, complexo OAV,
Síndrome de Miller e de Treacher Collins e a própria síndrome AurículoCondilar (revisto em PASSOS-BUENO et al., 2009; revisto em JOHNSON et
al., 2011). Não podemos descartar a possibilidade de que mutações neste
gene causem ACS em heterozigose.
Além dos genes da família Hoxa, outros genes presentes na região
7p21.3-7p15.1 (ACS2) foram considerados interessantes quando realizada
uma análise inicial de bioinformática com o programa Ingenuity Pathway
Analysis (IPA) (dados não mostrados). Como exemplo dos genes vistos e
considerados potenciais a causar ACS2, quando mutados, citamos o ITGB8
(integrin, beta-8). O ITGB8 é um membro da família de integrinas de cadeia
beta e codifica uma proteína de membrana que se liga a subunidades alfa para
formar um complexo de integrina heterodimérico, desempenhando papel na
adesão celular, crescimento, migração, dentre outros (OMIM *604160).
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Interessantemente, recapitulando a análise de expressão gênica na
família com ACS1, nosso estudo identificou o gene ITGA10 (vide resultados
página 47, tabela 4), na região 1p21.1-q23.3, o qual também pertence à família
de integrinas e se combina com ITGB1 para formar uma nova integrina de
ligação ao collageno II, expresso em tecido cartilaginoso. O ITGA10, assim
como ITGB8, participa de processos de adesão, migração celular e
comunicação

célula-matriz

(OMIM

*604042).

Apesar

de

encontrarmos

variações intra e inter-familial com relação às características clínicas da ACS,
as estruturas alteradas em pacientes com ACS1 e ACS2 são as mesmas.
Assim, é no mínimo intrigante que tenhamos moléculas relacionadas à mesma
família gênica, a das integrinas, em dois dos diferentes lócus associados com a
ACS e que, de acordo com as funções acima descritas desempenhadas por
elas, seja possível de que uma alteração nesses genes cause o fenótipo visto
na referida síndrome.
Em resumo, o nosso estudo contribuiu para a confirmação de
heterogeneidade genética da ACS, bem como para a localização do segundo
lócus associado a esta síndrome. Em relação ao lócus ACS2, dado ao relativo
pequeno número de genes mapeados na região candidata, iremos selecionar
os melhores candidatos para o seqüenciamento.
Já com relação aos estudos no lócus associado com ACS1,
recentemente o uso de seqüenciamento de próxima geração (no inglês Next
Generation Sequencing) do exoma tem se mostrado altamente promissor para
a identificação de mutações raras associadas a doenças mendelianas (NG, et
al., 2010; MONTENEGRO, 2011). Considerando que o custo desta
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metodologia está decrescendo, o tamanho da região candidata e a falta de
confirmação

da

ligação

em

outras

famílias,

optamos

em

utilizar

o

seqüenciamento do exoma como a estratégia para identificar o alelo associado
a ACS1. No entanto, o mapeamento destes loci são altamente relevantes, pois
poderão direcionar na busca das mutações patogênicas identificadas pelo
seqüenciamento do exoma nos pacientes com ACS1.
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS
_______________________________________________________________
1) Os pacientes com ACS1 e ACS2 não mostraram regiões com microrearranjos (CNVs) pelo estudo de array-CGH. No entanto, pelas características
de resolução deste tipo de análise, é possível que deleções ou duplicações
menores que 400 Kb não tenham sido identificadas e, portanto, não podemos
descartar totalmente este mecanismo como responsável por este fenótipo;
2) Mutações nos genes IFI16 e RGS5 não parecem ser responsáveis
pela forma ACS1;
3)

Consideramos que nossa estratégia de análise de transcriptoma

durante o processo de diferenciação condrogênica in vitro, para busca e
seleção de genes candidatos, não foi satisfatória e que, com a atual
possibilidade de realizar o seqüenciamento do exoma (NGS), utilizaremos esta
abordagem para a identificação do alelo causador de ACS1;
4) Mapeamos o segundo lócus associado à ACS2, a região 7p21.37p15.1 e assim confirmamos a ocorrência de heterogeneidade genética para
ACS, como proposto por estudos anteriores de nosso grupo.
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RESUMO

A síndrome aurículo-condilar (ACS) apresenta um modelo de herança
autossômica dominante e é principalmente caracterizada por malformações
auriculares, articulação temporomandibular anormal e hipoplasia do côndilo e
da mandíbula. Devido às estruturas acometidas, é considerada uma patologia
de primeiro e segundo arcos faríngeos. Com somente alguns casos clínicos
descritos na literatura, o gene causador da ACS não é conhecido. Estudos
recentes de nosso grupo mapearam o primeiro lócus associado à síndrome,
1p21.1-q23.3 (família ACS1), enquanto que na segunda família estudada por
nós (ACS2), não houve evidência de ligação com os marcadores desta região,
sugerindo heterogeneidade genética a esta doença. Nossos principais objetivos
no presente trabalho foram: identificar o gene responsável por ACS1 e mapear
o lócus associado à ACS2. Para o estudo de ACS1, dada a grande extensão
da região candidata, com aproximadamente 1004 genes, utilizamos uma
abordagem alternativa: análise de transcriptoma durante a diferenciação
condrogênica a partir de células-tronco mesenquimais para seleção e
subseqüente seqüenciamento de genes candidatos. Através do estudo de
expressão gênica entre controle e paciente ACS1, selecionamos e realizamos
o seqüenciamento dos genes RGS5 e IFI16. Não detectamos nenhuma
alteração patogênica nestes dois genes e, portanto, é pouco provável que um
destes seja responsável pela ACS1. Já na família com ACS2, através de
estudo de ligação com uso de microarrays de SNP e marcadores
microssatélites, mapeamos o segundo lócus associado à ACS, a região
7p21.3-7p15.1. Estudos complementares estão sendo realizados para a
identificação dos alelos causadores de ACS1 e ACS2. Estes resultados, além
de sua importância para o aconselhamento genético, poderão contribuir para a
compreensão do desenvolvimento embrionário das estruturas acometidas
nessa síndrome.
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ABSTRACT

The auriculo-condylar syndrome is an autosomal dominant disease
characterized by malformed ears, abnormal temporomandibular joint and
condyle and mandible hypoplasia. It is considered a syndrome of the first and
second pharyngeal arches. With only a few clinical cases reported in the
literature, the gene that causes ACS is not known. Recent studies from our
group mapped the first locus associated to the syndrome, 1p21.1-q23.3 (ACS1
family), while in the second family studied by us (ACS2), there was no evidence
of linkage with this region, suggesting genetic heterogeneity of this disease. Our
main objective in this study was to identify the gene responsible for ACS1 and
map the locus associated to ACS2. In the study of ACS1, given the large extent
of the candidate region, with approximately 1004 genes, we used an alternative
approach: transcriptome analysis during chondrogenic differentiation of stem
cells of a patient and a control for screening and subsequent sequencing of
candidate genes. The two genes selected through this strategy, IFI16 and
RGS5 genes, were sequenced in ACS1 patients, however, not pathogenic
mutation was identified. Therefore, it is very unlikely that mutations in these
genes are causative of ACS1. In the family with ACS2, through linkage study
using SNP microarray and microsatellite markers, we mapped the second locus
associated to ACS to the 7p21.3-7p15.1 region. Additional studies are being
conducted in order to identify the alleles causing ACS1 and ACS2. These
results will not only contribute to a better genetic counseling for families with
ACS but they will also contribute to the understanding of the embryonic
development of the structures affected in this syndrome.
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ANEXO 1
Universidade de São Paulo
Instituto de Biociências

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
(menores de 18 anos)

ESTUDO: “ESTUDO DE MECANISMOS REGULATÓRIOS E MAPEAMENTO DE
GENES ASSOCIADOS A MALFORMAÇÕES CRANIOFACIAIS”
Seu filho está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento abaixo contém todas as
informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo, então leia atentamente e caso tenha dúvidas, vou esclarecê-las (se
não souber ler, fique tranquilo(a) que leio para você). Se concordar, o documento será assinado e só então daremos início a
pesquisa. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará
nenhum prejuízo a você, nem ao seu (sua) filho(a).

Eu, ................................................................................................................, portador da
Cédula de identidade, RG ............................. , concordo de livre e espontânea vontade
que meu (minha) filho(a) ................................................................, nascido(a) em
_____ / _____ /_______ , seja voluntário (a) do estudo “Estudo de mecanismos
regulatórios e mapeamento de genes associados a malformações craniofaciais”.
Declaro que obtive todas informações necessárias, bem como todos os eventuais
esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.
Estou ciente que:
I)

O estudo se faz necessário para que possam descobrir as possíveis causas da
doença denominada “síndrome Aurículo-condilar”, que é uma condição
genética, hereditária, que pode comprometer o formato da face ou das orelhas.

II)

Será feita 01 (uma) coleta de 10 a 15 mL de sangue; caso o material não seja
suficiente para toda a análise, pode ser necessária uma segunda coleta, a ser
estabelecida com antecedência.
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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 o pequeno incômodo de dor no momento da coleta
(introdução da agulha para retirada do sangue);

IV)

Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;

V)

A desistência não causará nenhum prejuízo a mim, nem ao(a) meu (minha)
filho(a), e sem que venha interferir no atendimento ou tratamento médico;

VI)

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 (mninha) filho (a) sejam mencionados;

VII)

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.

IX)

Observações Complementares.

São Paulo,

(

)

Paciente

/

de

(

de

)

.

Responsável

...................................................................................................
Testemunha 1 : _______________________________________________
Nome / RG / Telefone
Testemunha 2 : _______________________________________________
Nome / RG / Telefone
Responsáveis pelo projeto: ________________________________________
Dra. Maria Rita Passos Bueno (Orientadora – Profa
Associada IB-USP) / Cibele Masotti

Telefone para contato: (11) 3091-9910/ (11) 3091-7740
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Universidade de São Paulo
Instituto de Biociências

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
(Termo Maior de 18 Anos)

ESTUDO: “ESTUDO DE MECANISMOS REGULATÓRIOS E MAPEAMENTO DE
GENES ASSOCIADOS A MALFORMAÇÕES CRANIOFACIAIS”
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, mas se
desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.

Eu, ...................................................................................................................................,
profissão ........................................................................., residente e domiciliado na
................................................................................................, portador da Cédula de
identidade, RG ............................. , e nascido(a) em _____ / _____ /_______ , abaixo
assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário(a)
do estudo “Estudo de mecanismos regulatórios e mapeamento de genes
associados a malformações craniofaciais”. Declaro que obtive todas as
informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às
dúvidas por mim apresentadas.
Estou ciente que:
VIII)

O estudo se faz necessário para que se possam descobrir as possíveis causas
da doença denominada síndrome Aurículo-condilar, que é uma condição
genética, hereditária, que pode comprometer o formato da face ou das orelhas.

IX)

Será feita 01 (uma) coleta de 10 a 15 mL de sangue; caso o material não seja
suficiente para toda a análise, pode ser necessária uma segunda coleta, a ser
estabelecida com antecedência.
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X)

Essa coleta será feita apenas para este estudo e em nada influenciará o 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);

XI)

Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;

XII)

A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar
físico. Não virá interferir no atendimento ou tratamento médico;

XIII)

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;

XIV)

Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados,
ao final desta pesquisa
( ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.
( ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.

IX)

Observações Complementares.

São Paulo,

(

)

Paciente

/

de

(

de

)

.

Responsável

...................................................................................................
Testemunha 1 : _______________________________________________
Nome / RG / Telefone
Testemunha 2 :

___________________________________________________
Nome / RG / Telefone

Responsáveis pelo projeto: _______________________________________
Dra. Maria Rita Passos Bueno (Orientadora – Profa
Associada IB-USP) / Cibele Masotti

Telefone para contato: (11) 3091-9910/ (11) 3091-7740
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ANEXO 2

a

b

Figura A1. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 1, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através da interface gráfica do easyLINKAGE-Plus. (a) análise
computacional a cada grupo de 60 marcadores; (b) análise computacional a cada grupo de 100
marcadores.
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ANEXO 2

a

b

Figura A2. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 3, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através da interface gráfica do easyLINKAGE-Plus. (a) análise
computacional a cada grupo de 60 marcadores; (b) análise computacional a cada grupo de 100
marcadores.
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ANEXO 2

a

b

Figura A3. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 5, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através da interface gráfica do easyLINKAGE-Plus. (a) análise
computacional a cada grupo de 60 marcadores; (b) análise computacional a cada grupo de 100
marcadores.
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ANEXO 2

a

b

Figura A6. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 17, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através da interface gráfica do easyLINKAGE-Plus. (a) análise
computacional a cada grupo de 60 marcadores; (b) análise computacional a cada grupo de 100
marcadores.
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ANEXO 2

Figura A7. Gráficos de LOD score muiltipoint para o cromossomo 18, obtidos pelo programa
GeneHunter v2.1r5, através da interface gráfica do easyLINKAGE-Plus. Análise computacional
a cada grupo de 100 marcadores.
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ANEXO 3
Tabela B1. Região 7p21.3-7p13 triada para marcadores microssatélites, mostrando as duas
regiões positivas para a região com os respectivos LOD scores. O teste de LOD score
paramétrico foi realizado com o programa Merlin v1.1.2. Em negrito, região com maior LOD
score obtido.
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ANEXO 4

Artigo publicado em colaboração aos estudos de PRONTERA e col
(2010) sobre Displasia Craniometafisária durante o período no qual desenvolvi
meu projeto de mestrado.
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