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Resumo 

Mariani, BMP. Padronização das técnicas de PNA e PCR em tempo real 

para detecção das mutações ativadoras no GNAS na síndrome de McCune-

Albright [dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2012 

 

A síndrome de McCune Albrigth (SMA) é uma doença genética não 

hereditária, com incidência estimada entre 1/100.000 e 1/1.000.000 

casos/ano. A SMA caracteriza-se clinicamente pela tríade: displasia óssea 

fibrosa (FD), manchas cutâneas café-com-leite e hiperfunção endócrina tais 

como: síndrome de Cushing, pseudo-puberdade precoce, hipertiroidismo, 

acromegalia. O diagnóstico da SMA clássica é usualmente baseado no 

quadro clínico associado a dosagens hormonais e exames de imagem, 

principalmente cintilografia do esqueleto. No entanto, quadros atípicos e 

formas parciais muitas vezes dificultam o diagnóstico preciso da síndrome. O 

objetivo deste estudo foi padronizar dentre as técnicas de PNA (peptide 

nucleic acid) e PCT em Tempo Real, para a detecção de polimorfismos de 

base única (SNPs), a técnica mais sensível para a discriminação das 

mutações ativadoras da subunidade α da proteína G. Para este estudo foram 

selecionados 32 pacientes, 1 masculino e 31 femininos, com SMA, todos em 

seguimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 

Como resultado positivo, apresentamos nesse trabalho pela primeira vez o 

uso do RT-PCR genotipagem na detecção das mutações ativadoras da 



proteína G, em DNA extraído de tecidos afetados e em leucócitos de sangue 

periférico, sendo a técnica considerada sensível o suficiente para discriminar 

de forma simples e rápida as mutações ativadoras da PGs. Sugerimos nesse 

estudo o uso da técnica de discriminação alélica pelo sistema Taqman. Essa 

técnica possibilita a detecção destas mutações gsp no sangue periférico 

mesmo numa baixa porcentagem, uma vez que nem sempre o tecido 

afetado (gônada, osso, hipófise) é disponível. 

  

 



Summary 

Mariani, BMP. Standardization of the PNA and real time techniques for the 

detection of activating mutations in the GNAS in McCune-Albright syndrome 

[dissertation] São Paulo: School of Medicine, University of São Paulo; 2012 

 

The McCune-Albright Syndrome (MAS) is a genetic disease, with incidence 

estimated at 1/100.000 and 1/1000000 cases per year. MAS is clinically 

characterized by the triad: bone fibrous dysplasia (FD) café-au-lait skin spots 

and endocrine hyperfunction, such as: precocious puberty (PP), Cushing`s 

syndrome, hyperthyroidism and acromegaly. The diagnosis of MAS is 

originally based on clinical characteristics associated with hormonal and 

imaging studies. However, atypical and partial forms often hamper the 

accurate diagnosis of the syndrome. For this study we selected 32 patients, 

1male and 31 females, all being treated in Hospital das Clínicas, School of 

Medicine, University of São Paulo. As a positive result, we showed for the 

first time the use of Real Time PCR/genotyping for the detection of activating 

mutations of the stimulatory G protein, using blood leucocytes DNA. This 

technique was sensible and can bring fast results for the patient and the 

physician, making the diagnosis easier. Our study proposes the use of allelic 

discrimination by Taqman system, which can be used as a probe that allows 

the identification of specific genotypes. These techniques could help detect 

these mutations in peripheral blood when the affected tissue is not available. 
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1.0  Introdução 

 

 

1.1. Síndrome de McCune-Albright 

 

A síndrome de McCune Albrigth (SMA) é uma doença genética rara, 

com prevalência estimada entre 1/100.000 e 1/1.000.000 casos/ano. A SMA 

caracteriza-se clinicamente pela tríade: displasia fibrodisplasia óssea, 

manchas cutâneas café-com-leite e puberdade precoce independente de 

gonadotrofinas 9. Outros estados de hiperfunção endócrina tais como 

hipertiroidismo, acromegalia e síndrome de Cushing também podem ocorrer, 

entretanto em menor frequência 2-8. Alguns órgãos não endócrinos podem 

raramente estar acometidos em pacientes com a SMA, aumentando o risco 

de morbidade e mortalidade desta patologia. Estes órgãos incluem fígado, 

rim, baço, trato gastrointestinal e cérebro. As anormalidades cardíacas 

incluem cardiomegalia,  e hipertrofia muscular associadas à morte súbita. 

Outras alterações mais raras são: hiperplasia do timo, pólipo gastrointestinal, 

pancreatite, câncer de mama e microcefalia 11.  

O quadro de puberdade precoce ocorre principalmente no sexo 

feminino e caracteriza-se por ser independente de gonadotrofinas de inicio 

na primeira infância. As manchas café-au-lait podem estar presentes ao 

nascimento ou logo depois, localizando-se em hemicorpo, não ultrapassando 
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a linha média (Figura 1). A fibrodisplasia óssea acomete principalmente o 

fêmur proximal e a base do crânio podendo ocorrer múltiplas fraturas 

principalmente na fase da infância e adoslescencia12. 

O diagnóstico da SMA clássica é usualmente baseado no quadro 

clínico associado a dosagens hormonais e exames de imagem, 

principalmente cintilografia do esqueleto. No entanto, quadros atípicos e 

formas parciais muitas vezes dificultam o diagnóstico preciso da síndrome. 

Atualmente, este diagnóstico diferencial é realizado pelas características 

clínicas ao diagnóstico bem como pela evolução dos pacientes. A 

fibrodisplasia óssea associada à pelo menos uma hiperfunção endócrina 

e/ou mancha café-com-leite caracterizam o diagnóstico clínico da SMA13, 14.  

 

 

Fonte: Dumitresco, 20081 

Figura 1 - Pigmentações do tipo café-com-leite. A) Lesão típica na face, 
peitoral e braço de uma criança de 5 anos com SMA e a tendência dessas 
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lesões em se apresentarem em hemicorpo.B) Lesões são típicamente 
encontradas ao redor da nuca e a cima das nádegas (flechas). 
 

1.2  Características clínicas 

 

 

 Os sinais e sintomas relacionados à puberdade precoce e a 

fibrodisplasia óssea são as apresentações clínicas mais frequentes da SMA 

(Figura 1). A pseudo-puberdade precoce se apresenta principalmente no 

sexo feminino, ocorrendo um sangramento vaginal seguido do 

desenvolvimento de tecido mamário, acompanhado ou não da presença de 

pelos pubianos. Os ovários geralmente apresentam cistos de tamanhos 

variáveis sendo raramente indicado o tratamento cirúrgico dos mesmos. Nos 

meninos sua apresentação é  rara e geralmente ocorre um aumento 

testicular (que pode ser uni ou bilateral) associado à macrogenitossomia e 

adrenarca 6.  

O acometimento da fibrodisplasia óssea no esqueleto apendicular 

geralmente reflete o deambular com dor, ou a presença de fratura patológica 

como  primeiro sinal. O raio X de esqueleto identifica geralmente uma lesão 

típica expansiva, cística com um afinamento do córtex e da matriz óssea 

com aspecto de “vidro fosco”. A fibrodisplasia nos ossos craniofaciais 

evoluem com o tempo e se apresentam com nítida assimetria. As áreas mais 

acometidas pela fibrodisplasia são o fêmur proximal e a base do crânio, 

sendo que 90% de todos os ossos acometidos são identificados ao redor dos 

15 anos 12.   
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O surgimento de novas lesões em uma fase tardia é uma ocorrência 

muito incomum na fibrodisplasia óssea. A incidência de fraturas ocorre com 

uma maior frequência durante a infância, entre as idades de 6 e 10 anos, 

mas devido a anormalidades intrínsecas nos ossos fibrodisplásicos, algumas 

fraturas continuam ocorrendo durante a vida adulta 15. 

 

 

Fonte: Dumitresco CE, 20081 

 

Figura 2 – A e B) Tomografia de fêmur proximal com aparência típica de 
vidro fosco. C e D)Tomografia de crânio de uma paciente com 10 e 40 anos 
de idade respectivamente, demonstrando características típicas de vidro 
fosco na fibrodisplasia óssea. E – G) Cintilografia óssea de pacientes com 
grau variado de eformidade ósseo da fibrodisplasia, podendo se apresentar 
na forma monostótica (em F) ou poliostótica (em G). 
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1.3 Fisiopatologia 

 

 

Todas as glândulas endócrinas afetadas na SMA apresentam 

atividade autônoma, ou seja, produção e secreção hormonal que ocorre 

independente de qualquer estímulo.  

A observação de que a via de sinalização da proteína G/AMPc/adenil 

ciclase é comum a todos os tecidos afetados na SMA levou Weistein e col16 

a investigarem a presença de mutações ativadoras na via do cAMP.  Em 

1991 Weistein e col16 identificaram mutações ativadoras no gene GNAS, 

localizado no cromossomo 20q13, que codifica a subunidade αs da proteína 

G, responsável pela transmissão do sinal celular pós-receptor. A base 

molecular da SMA passou a ser identificada desde então 16, 17. As mutações 

ativadoras da proteína Gαs, no codon arginina 201, foram identificadas em 

todos os tecidos acometidos pela SMA (osso, hipófise, ovário, pele, etc) e 

fibrodisplasia óssea 16, 18 tanto poliostótica como monostótica.  

Recentemente, mutações no codon glutamina 227 também foram descritas 

na fibrodisplasia óssea isolada e em tumores hipofisários produtores de GH 

não associados a outras características da SMA 19. No tecido hematopoiético 

a presença da mutação também tem sido identificada entretanto as células 
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mutadas são muito escassas neste tecido e considerando o seu padrão 

mosaico de distribuição, torna-se difícil a sua identificação. 

As mutações p.R201H, p.R201S e p.R201C, presentes na SMA, estão 

localizadas num codon altamente conservado entre as espécies, denotando 

a sua importância. 

A proteína Gs (estimulatória) é considerada um protooncogene que 

torna-se um oncogene na presença de mutações ativadoras do tipo gsp (G 

stimulatory protein). Tais mutações são missense ou seja de ponto nos 

codons 201 e 207 do gene GNAS mas somente as do códon 201 ocorrem na 

SMA. Esses sítios são extremamente importantes para a atividade intrínseca 

da guanosina-trifosfato (GTP) da proteína Gsα (estimulatória, subunidade α), 

levando à uma ativação constitutiva da adenil ciclase e consequentemente 

da transmissão do sinal celular independente do estímulo sobre o receptor 

transmembrana 20 20. Essa atividade resulta na produção intracelular 

contínua de AMPc (monofosfato cíclico de adenosina) com secreção 

autônoma endócrina das várias glândulas acometidas 16, 17.. A falta da 

transmissão vertical da SMA, ou seja, a ausência de mutações germinativas 

que pudessem ser transmitidas para a prole, juntamente com a observação 

de que as lesões ósseas e as da pele tendem a respeitar a linha média, leva 

a hipótese de que estas mutações se iniciaram em diferentes estágios pós-

formação do zigoto (Figura 3).  
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Fonte: Dumitresco CE, 2008 1 

Figura 3 – Ocorrência de uma mutação esporádica em uma única célula 
(caracterizada pelo ponto brilhante) em algum estágio durante o início do 
desenvolvimento embriológico. Quando a mutação ocorre nos estágios 
iniciais do desenvolvimento, os tecidos oriundos das 3 camadas 
germinativas serão afetados. A partir dessa célula mutada, outras células 
afetadas irão se desenvolver, caracterizando o fenótipo da SMA. 

 

Quanto mais precocemente ocorre a mutação, maior a chance de 

acometimento dos três folhetos germinativos (Figura 4) 1, 7. 
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Fonte: Gomes, 2011 21 

Figura 4 – Destino dos folhetos germinativos ou embrionários. 

 

1.4 Receptores 7 Transmembrana (7 TM) 

 

 

Os receptores que transmitem o sinal celular via proteínas G possuem 

algumas características comuns em relação à sua estrutura. Apresentam 

uma região amino-terminal extracelular, uma região transmembrana com 7 

domínios hidrofóbicos (α-hélices) ligados por 3 alças extracitoplasmáticas e 

3 alças intracitoplasmáticas. Por apresentarem sete domínios 

transmembrana, são também conhecidos como receptores 7 trans-

membrana (7 TM). Estes receptores formam a maior família de proteínas do 

organismo com mais de mil diferentes membros identificados, participando 

juntamente com as proteínas G de um sofisticado sistema de transdução do 

sinal celular 22-24. Existem inúmeros ligantes extracelulares que podem 

causar uma mudança na conformação do receptor, expondo as α-hélices e 

ativando as proteínas G, tais como: fóton de luz, odorantes, hormônios, 

neurotransmissores, nucleotídeos, proteases e íons. Os efetores celulares, 

regulados via proteínas G são: adenilato-ciclase, as isoformas de 

fosfatidilinositol, fosfolipase C, fosfodiesterases dependentes de GMPc e 

canais iônicos (Na+, K+, Ca2+) 25. 
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1.5  Proteínas G e seus efetores 

 

 

Proteínas G são compostos de alto peso molecular  e ditos 

heterotriméricos, pois são formadas por três  polipeptídios distintos, α, β e γ, 

formando o complexo  transdutor de sinais melhor conservado entre os 

mamíferos. Levam este nome por interagir com grupos guanílicos guanosina 

difosfato (GDP) e guanosina trisfofato (GTP). Recentemente, obtiveram-se 

indícios de que esse mecanismo sinalizador também estaria presente nos 

vegetais 26, 27. 

Os receptores acoplados à proteína G (G protein coupled receptor, 

GPCR), são formados por sete domínios transmembrana, com o terminal 

amino no meio extracelular e o terminal carboxila no meio intracelular. 

Diferenças na estrutura e na seqüência desses receptores possivelmente 

contribuem para diferenças no reconhecimento de um ligante e no 

acoplamento específico a uma determinada proteína G.4  Os GPCR são as 

primeiras estruturas envolvidas na transdução celular. Logo após a interação 

do primeiro mensageiro com o GPCR, são vistas mudanças conformacionais 

na estrutura deste último, iniciando o ciclo de atividade da proteína G 28.  

A cascata de ativação intracelular inicia sua dinâmica graças à ação 

de uma proteína auxiliar, guanosine nucleotide exchange factor (GEF), que 

desloca o GDP e dá lugar à ligação do GTP, configurando o estado ativo 

dessa proteína. Assim, a subunidade α dissocia-se do dímero βγ e inicia 
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cascatas de sinalização intracelular. Isso resulta na ativação de efetores, tais 

como adenilato ciclases, pequenas GTPases, fosfolipases e cinases, em 

última análise podendo regular a expressão de genes envolvidos na 

sobrevivência, proliferação, diferenciação e outrosprocessos celulares. Esse 

estado de ativação é mantido graças à ação da proteína  guanine nucleotide 

dissociation inhibitor (GDI), que mantém o GTP ligado e a proteína ativa pelo 

tempo necessário 29. 

Uma característica importante da subunidade α é sua atividade 

GTPase intrínseca, que dessa forma hidrolisa o γ-fosfato do GTP e devolve 

a afinidade da subunidade α pelo dímero βγ, de forma a encerrar o ciclo de 

transdução e manter o trímero disponível para um novo estímulo. Entretanto, 

essa atividade autocatalítica é fraca, sendo necessárias as ações de mais 

proteínas inativadoras: a proteína ativadora da GTPase (GTPase activating 

protein – GAP) e osreguladores da sinalização por proteína G (regulators of 

G protein signaling – RGS), que aumentam a atividade da GTPase 29. 

As proteínas G são classificadas de acordo com a estrutura e 

sequência da subunidade α, sendo que as três principais isoformas são a 

Gs, a Gq e a Gi.  

A proteína Gs, que ativa a adenilato ciclase – enzima intracelular 

aderida à membrana plasmática que catalisa a formação de 3’-5’ adenosina 

monofosfato cíclico (AMPc) a partir do trifosfato de adenosina (ATP) – está 

relacionada com o aumento da resposta celular. Assim, após a formação do 

complexo ligante/GPCR, a subunidade α da proteína Gs, que interage com o 
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nucleotídeo guanílico, catalisa a troca de GDP por GTP, assumindo a forma 

ativa dessa isoforma. A porção α da proteína desloca-se então do dímero βγ 

e ativa a adenilato ciclase, resultando no aumento substancial da 

concentração de AMPc 30. 

O aumento na concentração de AMPc intracelular (na ordem de 10 

nM) culmina na ativação da proteína cinase dependente de AMPc (PKA). 

Essa enzima é composta  por duas subunidades: uma reguladora (R), com 

alta afinidade pelo AMPc, e uma catalítica (C). Na ausência de AMPc, a 

subunidade C torna-se inativa pela formação de um complexo tetramérico 

R2C2. 

 A ligação do AMPc à subunidade R induz mudanças conformacionais 

que resultam na dissociação da haloenzima inibida e consequente ativação 

da PKA, que em seguida pode fosforilar diversas estruturas intracelulares, 

obtendo uma resposta específica ao estímulo agonista 31. 



  12 

 

 

Fonte: Dumitrescu C, 20081 

Figura 4 - Ativação do receptor e início do ciclo GTP 

 

2.0 Gene GNAS 

 

 

O gene GNAS (Figura 6) humano foi clonado em1988 por Kosaza e 

cols.; com cerca de 20Kb, está localizado no braço longo do cromossomo 20 

na região 13.1-13.2 30. Inicialmente, a seqüência de pares de base estava 

distribuída em 13 éxons com 4 splicing GNAS. O seu homólogo em ratos 

(Gnas) apresenta alta complexidade com múltiplos splicing alternativos 

formando transcritos que codificam várias proteínas e transcritos não 

traduzidos. Utilizando promotores alternativos, os principais produtos 

transcritos pelo gene GNAS são: a conhecida proteínas GSα, a NESP 55 
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(neuroendocrine secretory protein 55) que é uma proteína semelhante à 

cromogranina com expressão em tecidos neuroendócrinos (medula adrenal, 

hipófise, hipotálamo e outras regiões do cérebro), as XLαs (XLN1a e XLN1b) 

isoformas longas da Gsα, também apresentam expressão em tecidos 

neuroendócrinos (hipófise, adrenal, coração, pâncreas) com funções 

biológicas ainda não determinadas 30, 32-34. 

Em humanos e ratos, a região promotora da proteína NESP55 está 

metilada somente no alelo paterno, sendo o alelo materno transcrito, e, 

contrariamente, a região promotora da XLαs está metilada no alelo materno 

com transcritos somente do alelo paterno. 

Estudos do padrão de metilação em ratos e fetos humanos, da região 

promotora da proteína GSα, mostraram que essa região parece constituir a 

marca da metilação. A expressão da proteína é bialélica em 

alguns tecidos (óssos) e monoalélica em outros (túbulo proximal de néfron) 

com a metilação do alelo paterno e expressão do alelo materno 35. 
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Fonte:Riminucci M, 2007 36 

Figura 5 - Gsα: padrão de metilação e seus splicing alternativos formando 
transcritos que codificam várias proteínas, juntamente com transcritos não 
traduzidos. 
 

 

3.0 Mutações ativadoras associadas à SMA  

 

 

Mutações ativadoras em codons altamente conservados dos genes 

que codificam as pG, envolvidos na atividade GTPase, podem transformar o 

gene da subunidade α em um oncogene denominado gsp. Este oncogene 

codifica uma proteína mutada que altera o ciclo GTPase, mantendo 

constitutivamente o sinal celular e contribuindo desta maneira para a 

tumorigenese 37. 

Mutações no codon da arginina 201, levam à diminuição da atividade 

GTPase e à manutenção do sinal celular independentemente do agonista. 
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Tais mutações do gene da conhecida proteínas GSα foram descritas 

primeiramente em 40% dos adenomas pituitários somatotróficos e em 30% 

dos adenomas autônomos da tireóide 20, 23, 38. 

As mesmas mutações somáticas no códon da arginina 201 do exon 8 

do gene da pGαs (troca da Arginina por Cisteína, Histidina ou Serina) são 

encontradas nos tecidos envolvidos na SMA 16, o que resulta no aumento 

nas concentrações intracelulares de AMPc nos diversos tecidos acometidos, 

principalmente nas células endócrinas e nos melanócitos. 39. 

 

4.0 Testes Genéticos 

 

 

Em decorrência do padrão mosaico de distribuição das células 

mutadas em determinado tecido, um método com alta sensibilidade e 

especificidade capaz de detectar um número ínfimo de alelos mutadas seria 

de grande valia na prática clínica. Uma das técnicas utilizadas para esta 

finalidade é a técnica de PNA (Peptidic Nucleic Acids) 40, 41. 

A técnica do PNA baseia-se na ligação do PNA/DNA e RNA em suas 

seqüencias alvo é mais forte do que a ligação DNA/DNA ou RNA/RNA42, 43. 

A afinidade por essa ligação dá-se em partes pela propriedade do PNA de 

não possuir carga. Uma vez que os PNAs são neutros em carga, as 

formações duplex de PNA/DNA ou PNA/RNA resultam em uma formação 

muito estável até em altas temperaturas, não ocorrendo repulsão 

eletrostática formada pela ligação DNA/DNA ou RNA/RNA. 
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Como resultado dessa estabilidade em altas temperaturas, temos uma 

alta especificidade, que em geral é mais alta que a dos híbridos de 

DNA/DNA ou RNA/RNA42, 44-48.  

Por essa razão, PNAs são freqüentemente usados como sondas para 

identificar mutações de ponto com alta sensibilidade49-53 

Um estudo comparando a sensibilidade entre duas técnicas (PNA e 

nested PCR seguida de digestão enzimática) na pesquisa de mutações em 

DNA extraído de tecido somático de pacientes com SMA obteve a 

sensibilidade de 50%. Neste mesmo estudo a pesquisa de mutações em 

sangue periférico a sensibilidade foi de 35% 41.  

A técnica de genotipagem por PCR em tempo real também vem 

sendo muito utilizada na detecção de SNPs e também demonstrou ser 

sensível e específica. 

No ensaio TaqMan SNP Genotyping as sondas que incorporam o 

Minor Groove Binder (MGB) na região 3’ proporcionam uma discriminação 

alélica superior. A molécula MGB se liga à extremidade do sulco menor da 

dupla hélice do DNA melhorando a base de hibridização dos ensaios e 

estabiliza o complexo sonda-amostra. Isso aumenta a estabilidade de 

ligação e permite o uso de sondas curtas com 13 pares de base, melhorando 

a discriminação de erros e aumentando a flexibilidade ao projetar sondas 

para uma sequencia complexa ou variável. 

Todas as sondas MGB incluem um quencher sem fluorescência 

(NFQ) que praticamente elimina toda fluorescência de fundo quando 

associado à quenchers tradicionais, proporcionando uma melhor relação 
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sinal-ruido e aumentando a sensibilidade do ensaio.   

As três mutações descritas na SMA diferem quanto a um único 

nucleotídeo com troca do aminoácido Arginina pelos aminoácidos Cisteina, 

Histidina ou Serina. A confecção de sondas específicas para cada mutação 

poderá permitir a diferenciação entre elas. 

Tendo em vista todas essas informações, procuramos nesse estudo a 

padronização e comparação das técnicas de discriminação alélica pelo 

sistema Taqman e a técnica PNA na detecção das mutações ativadoras da 

proteína G estimulatória, causadoras da SMA. 

O desenvolvimento de uma técnica simples e sensível que seja capaz 

de detectar essas mutações ativadoras tanto nos tecidos afetados quanto no 

sangue periférico, facilitaria o diagnóstico das formas não clássicas da SMA. 
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5.0 Objetivos 

 

 

• Comparar e padronizar as técnicas de PNA e discriminação alélica 

por PCR em tempo real para a pesquisa de mutações ativadoras da 

proteína G estimulatória no codon R201 do gene GNAS em tecidos de 

pacientes com SMA. 

 

• Aplicação das técnicas de PNA e discriminação alélica na pesquisa de 

mutações no codon 201 do gene GNAS em células de sangue 

periférico de pacientes com SMA. 
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6.0 Material e Métodos 

 

 

           Este projeto foi aprovado pelo Comite de Ética do HCFMUSP e 

todos os pacientes e/ou seu responsável legal assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.   

           Este projeto foi desenvolvido no Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular com apoio financeiro do CNPq. 

 

6.1 Casuística 

 

Foram selecionados 31 pacientes com o diagnóstico clínico de SMA, 2 

masculinos e 29 femininos, atendidos na Unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento e/ou Instituto de Ortopedia da Faculdade de Medicina da 

USP no período de 1996 até 2012 (Ver tabela em anexo). 
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6.2 Métodos 

 

Todos os DNAs extraídos de leucócito de sangue periférico, dos 

pacientes foram sequenciados pelo método de Sanger após clonagem para 

certificar a presença ou não das mutações gsp. Um controle positivo para a 

mutação p.R201H foi gentilmente cedido por Weinstein16.  

O sequenciamento após clonagem possibilitou uma análise mais 

detalhada sobre a presença de mutações, entretanto, este método é 

extremamente trabalhoso para detecção rotineira na pratica clínica. 

Amostras de DNA de uma biópsia óssea e uma bióbsia de pele de 

uma paciente com MAS, foram analisádas pelas técnicas de PCR seguida 

pelas sondas de PNA e PCR em tempo real/genotipagem, para a 

identificação das mutações no codon 201 do gene GNAS. 

Após a padronização utilizando amostras de DNA de tecido, 

avaliamos a aplicação dessas técnicas na detecção de mutações no códon 

201 do gene GNAS em DNA de leucócito de sangue periférico. 

 

6.3 Biópsia de pele (mancha café-au-lait) 

 

 Biópsia de tecido de pele utilizando a técnica do Punch 54, onde 

aproximadamente 3 mm de pele foi retirado e imediatamente conservado em 

meio de cultura DMEN + antibiótico. O tecido foi fragmentado e distribuído 

em garrafas de cultura de 25 cm2 em meio de cultura AMNIO MAX + 20% de 
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suplemento 55.  

 As garrafas foram trocadas conforme o crescimento dos fibroblastos. 

 

6.4 Extração de DNA 

 

 

Extração de DNA de tecido fresco – Genomic DNA Isolation Kit  

 

 Os DNAs de tecido fresco foram extraídos de acordo com o protocólo 

do próprio kit 56. 

 

Extração de DNA de leucócitos - salting out 

 

Os DNAs de leucócito foram extraídos pelo método de Salting Out de 

acordo com o protocolo previamente estabelecido pelo laboratório 57. 

 

Extração de DNA de fibroblastos de pele e de tecido congelado 

 

Os fragmentos de tecidos obtidos por biópsia da pele com a mancha 

café-com-leite foram mantidos em cultura primária de fibroblastos e 

posteriormente realizada a extração do DNA.  

Apenas um único paciente possuia tecido disponível (biópsias óssea) 

congelado em nitrogênio liquido e teve o DNA extraído para a análise das 

mutações. 
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5.0  Pesquisa de mutações  

 

 

5.1 Sequenciamento pelo método de Sanger após clonagem 

 

 O  vetor TOPO TA 2.1 foi o sistema utilizado para a clonagem do 

produto de PCR contendo o codon R201 do gene GNAS. Esse vetor permite 

a clonagem de produtos de PCR dentro de um plasmídeo. A clonagem foi 

feita seguindo o protocolo da Invitrogen 58. 

  

5.2 PNA 

 

PNAs são oligonucleotídeos sintetizados que possuem a sua 

extremidade açúcar substituída por N-(2-aminoetil)-glicina 42. PNAs podem 

hibridizar tanto em seqüências específicas tanto no DNA quanto no RNA 

formando um tipo de ligação Watson-Crick PNA/cDNA e PNA/RNA, 

formando uma estrutura de dupla hélice. Entretanto, a formação duplex de 

Watson-Crick (formação duplex antiparalela) é a formação preferida do 

PNA59. PNAs também podem se hibrizar em seqüências alvo de DNA dupla 

hélice (dsDNA). Nesse caso, a molécula do PNA substitui uma das fitas 

complementares por invasão. A fita então deslocada, passa a existir como 

fita única e forma um D-loop na região de ligação do PNA42, 60-64.  

A ligação do PNA/DNA e RNA em suas seqüencias alvo é mais forte 

do que a ligação DNA/DNA ou RNA/RNA42, 43. A afinidade por essa ligação 
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dá-se em partes pela propriedade do PNA de não possuir carga. Uma vez 

que os PNAs são neutros em carga, as formações duplex de PNA/DNA ou 

PNA/RNA resultam em uma formação muito estável até em altas 

temperaturas, não ocorrendo repulsão eletrostática formada pela ligação 

DNA/DNA ou RNA/RNA. 

Como resultado dessa estabilidade em altas temperaturas, temos uma 

alta especificidade, que em geral é mais alta que a dos híbridos de 

DNA/DNA ou RNA/RNA42, 44-48.  

Por essa razão os PNAs são freqüentemente usados como probes 

para identificar mutações de ponto com uma alta sensibilidade49-53 

 

 

 

Fonte: Lietman SA, 200540 
 
Figura 6 - Mecanismo de funcionamento da sonda do PNA. Ligação da 
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sonda ao alelo normal impedindo a sua amplificação. 

 

5.3 PCR em tempo real – genotipagem  

 

A genotipagem de SNPs por PCR em tempo real é uma técnica 

extremamente sensível que permite a discriminação alélica mesmo quando 

pequenas quantidades de DNA são disponíveis. Esta técnica utiliza sondas 

Taqman que diferem em relação ao nucleotídeo a ser pesquisado com 

emissão de fluorescências distintas de acordo com a clivagem da sonda do 

alelo amplificado. A identificação dos diferentes genótipos é feita pela 

disposição dos genótipos em um software de discriminação alélica que pela 

localização em um gráfico classifica as amostras como homozigotas para o 

alelo normal, homozigotas para o alelo mutado ou heterozigotas. Também 

pode ser utilizada o ∆Ct, ou seja, diferenças dos valores de Ct (ciclos 

treshold) de amplificação das duas sondas para determinar o genótipo de 

determinada amostra. 

 Um par de primers e três sondas alelo-específicas confeccionados 

pela Applied Biosystems e marcados com VIC ou FAM serão utilizados:  

 

Mutação 1- p.R201H  

Troca de Arginina por Histidina 

A sonda marcada com o fluoróforo VIC marca o alelo selvagem G. 

A sonda marcada com o fluoróforo FAM marca o alelo mutante A. 
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Mutação 2 – p.R201C 

Troca de Arginina por Cisteína 

A sonda marcada com o fluoróforo VIC marca o alelo selvagem C. 

A sonda marcada com o fluoróforo FAM marca o alelo mutante T. 

 

Mutação 3 – p.R201S 

Troca de Arginina por Serina 

A sonda marcada com o fluoróforo VIC marca o alelo selvagem G. 

A sonda marcada com o fluoróforo FAM marca o alelo mutante C. 
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6.0 Resultados 

 

 

6.1 Sequenciamento pelo método de Sanger após clonagem 

 

De todos os DNAs analisados, apenas o paciente que carreava a mutação 

p.R201H em tecido ósseo apresentou, a mutação também em leucócito de 

sangue periférico.  

 

 

 

Figura 7 - Eletroferograma do produto de PCR do GNAS. A) Sangue 

periférico de um indivíduo normal mostrando a amplificação do alelo normal 

(seta) B) Sangue periférico de um paciente com FD óssea isolada mostrando 

a amplificação do alelo mutado para a mutação p.R201H (seta) C) Tecido 

ósseo de um paciente com FD óssea isolada mostrando a amplificação do 

alelo mutado para a mutação p.R201H (seta).
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6.2 Sondas PNA 

 

 O eletroferograma do produto de PCR/PNA identificou a sequência 

nucleotídica do alelo normal, o que demonstra que o alelo não foi bloqueado. 

 

 

 

Figura 8 - Eletroferograma do produto de PCR do GNAS do sangue 

periférico de um indivíduo normal 
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6.3 PCR em tempo real/genotipagem 

 

Mutação 1 – p.R201H 

Ensaio 1 

 

Alelo normal – representado pela linha de cor verde 

Alelo mutado – representado pela linha de cor vermelha 

 

 

 

Figura 9 - Curva de amplificação em RT-PCR utilizando DNA extraído de 

tecido fibrodisplásico, controle positivo para a mutação p.R201H. 
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Mutação 1 – p.R201H 

Ensaio 1 

 

Alelo normal – representado pela linha de cor verde 

Alelo mutado – representado pela linha de cor vermelha 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 10 - Curva de amplificação em RT-PCR utilizando DNA extraído de 

sangue periférico de um paciente com FD óssea isolada, controle para a 

mutação p.R201H 
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Mutação 1 – p.R201H 

Ensaio 1 

 

Alelo normal – representado pela linha de cor verde 

Alelo mutado – representado pela linha de cor vermelha 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Curva de amplificação em RT-PCR utilizando DNA extraído de 

sangue periférico de um indivíduo normal. 
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Mutação 2 – p.R201S 

Ensaio 2 

Alelo Normal – representado pela linha de cor verde 

Alelo Mutado - representado pela linha de cor vermelha 

 

Figura 12 - Curva de Amplificação em RT-PCR utilizando DNA extraído de 

sangue periférico de um paciente controle para a mutação p.R201S. 

 

 

Figura 13 - Curva de Amplificação em RT-PCR utilizando DNA extraído de 

sangue periférico de um indivíduo normal. 
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Mutação 3 – p.R201C 

Ensaio 3 

Alelo Normal – representado pela linha de cor verde 

Alelo Mutado - representado pela linha de cor vermelha 

 

Figura 14 - Curva de Amplificação em RT-PCR utilizando DNA extraído de 

sangue periférico de um paciente controle para a mutação p.R201C. 

 

 

Figura 15 - Curva de Amplificação em RT-PCR utilizando DNA extraído de 

sangue periférico de um indivíduo normal. 



  33 

 

7.0 Discussão 

 

 

O diagnóstico diferencial da SMA é feito principalmente com a 

neurofibromatose tipo 1, a puberdade precoce independente de 

gonadotrofinas e com a fibrodisplasia óssea isolada que pode representar 

até 7% de todos os tumores ósseos benignos. Atualmente, este diagnóstico 

diferencial é realizado pelas características ao diagnóstico e evolução clínica 

dos pacientes, já que os testes genéticos não são rotineiramente disponíveis 

e são limitados a poucos centros de pesquisa.  

O diagnóstico molecular da SMA é, portanto, altamente dependente 

da sensibilidade do método de detecção. Um dos métodos mais utilizados 

nos dias de hoje é um método ultrassensível, baseado na ligação do 

PNA/DNA, que quando complementar ao alelo normal e potencializa a 

amplificação do alelo mutado.  

Em contraste com os achados da literatura, nesse presente estudo 

não foi possível a reprodutibilidade de tais resultados. Não ocorreu o 

bloqueio da amplificação do alelo normal tampouco o enriquecimento 

seletivo do DNA mutado. Uma possível razão para esse acontecimento seria 

um erro durante a fabricação da sonda. Se um dos componentes do ácido 

peptídeo nucleico estiver faltando ou estiver mal localizado, isso impedirá a 

perfeita ligação da sonda ao DNA, prejudicando o seu funcionamento. A 

sonda também precisa ser perfeitamente complementar ao alelo normal. Se 

apenas um nucleotídeo estiver faltando, a sonda ficará empareda, não 

hibridando ao alelo normal e permitindo assim a sua amplificação.  
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No ensaio TaqMan SNP Genotyping existem 3 sondas específicas 

para a detecção de cada mutação. O ensaio 1, para a detecção da mutação 

p.R201H confirmou a presença do alelo mutado no tecido afetado do 

paciente e em leucócitos de sangue periférico. A presença de uma pequena 

amplificação em um Ct distante, quando a análise foi realizada em DNA de 

leucócitos de sangue periférico, confirma os achados do sequenciamento 

pelo método Sanger após clonagem, uma vez que de 200 colonias, o alelo 

mutado estava presente apenas em 1. A amplificação do alelo mutado 

demonstra a sensibilidade da técnica utilizada, que conseguiu identificar a 

presença do alelo, mesmo com uma baixa quantidade de células 

carreadoras da mutação. 

O ensaio 2, para a detecção da mutação p.R201S, não se demonstrou 

sensível o suficiente para a detecção das mutações nem em DNA extraído 

de tecidos afetados que foram utilizados como controle para tais mutações 

nem em DNA extraído de sangue periférico dos pacientes com SMA. Isso 

pode ocorrer devido a baixa porcentagem de células mutadas ou a 

heterogeneidade do tecido afetado. 

 O ensaio 3, para a detecção da mutação p.R201C, conseguiu detectar 

a presença da mutação apenas no tecido afetado, o que mais uma vez pode 

ser explicado pela baixa quantidade de células mutadas. 

Como resultado positivo, apresentamos pela primeira vez nesse 

trabalho o uso do RT-PCR genotipagem na detecção das mutações 

ativadoras da proteína G, em DNA extraído de tecidos afetados e em 

leucócitos de sangue periférico, sendo uma técnica fácil e de rápidos 
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resultados.  

 A ausência de mutações não necessariamente é devido a sua 

inexistência, e sim a baixa sensibilidade dos métodos para identificar tais 

mutações em pacientes com distribuição em mosaicismo das mesmas. A 

alta sensibilidade do PCR em tempo real/genotipagem aumenta as chances 

de identificação. 
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8.0 Conclusão 

 

 

Pudemos concluir com esse estudo que a técnica de PCR em tempo 

real/genotipagem para detecção das mutações ativadoras da proteína G 

foi sensível e capaz de identificar duas das três mutações ativadoras do 

tipo gsp em DNA de leucócitos de sangue periférico, bem como nos 

tecidos afetados. 

O uso do PCR em tempo real poderá facilitar o diagnóstico, uma vez 

que se trata de uma técnica rápida e fácil. 
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