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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 de dois genes. Não detectamos nenhuma alteração 

patogênica nestes 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. 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. 

 



 

 

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 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. 

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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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; AL-

QATTAN, 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). 
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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 óculo-

aurículo 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). 



6 

 

 

 
 

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. 

 



8 

 

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). 
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 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 células-

tronco 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 (Insulin-

like 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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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
1) Os pacientes com ACS1 e ACS2 não mostraram regiões com micro-

rearranjos (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 dois genes selecionados 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 e assim confirmamos 

a ocorrência de heterogeneidade genética para ACS, como proposto por 

estudos anteriores de nosso grupo.  
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