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Resumo 

 

Moraes RW. Validação de teste de reação em cadeia da polimerase fluorescente quantitativa 
para detecção de aneuploidias fetais. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2016. 

 

A reação em cadeia da polimerase fluorescente quantitativa (QF-PCR) é um método 
molecular de diagnóstico que se baseia na amplificação de pequenas sequências repetitivas 
do genoma (Short Tandem Repeats - STRs). Este método pode ser empregado para a detecção 
de aneuploidias durante a triagem pré-natal, porém, no Brasil, ainda não é utilizado nas 
instituições públicas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia da QF-PCR em 
comparação com a citogenética na detecção de aneuploidias. Foram avaliadas 162 amostras 
de líquido amniótico de gestantes com risco fetal de aneuploidia aumentado. As amostras 
foram coletadas no Ambulatório de Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. O DNA fetal, para a análise do QF-PCR, foi extraído 
do líquido amniótico e foram utilizados 24 marcadores moleculares fluorescentes para a 
amplificação de genes presentes nos cromossomos 13, 18, 21, X e Y. A interpretação foi 
baseada na análise quantitativa dos fragmentos obtidos na amplificação.  A análise 
citogenética foi realizada segundo metodologia convencional. A QF-PCR foi realizada às cegas, 
sem o conhecimento do resultado citogenético. A concordância entre os resultados obtidos 
pela citogenética e pela QF-PCR foi de 93,2% (151/162), com sensibilidade total de 90% e 
especificidade de 97,2%. Quando analisado apenas os resultados passíveis de detecção pela 
QF-PCR, sem os rearranjos, a concordância atinge 98,1% com sensibilidade de 98,7% e 
especificidade de 97,2%. O presente estudo demonstra que a QF-PCR é um método eficiente 
e confiável para triagem pré-natal de aneuploidias. Para a investigação de alterações 
cromossômicas estruturais a avaliação citogenética é necessária. 

 

Descritores: diagnóstico pré-natal; aneuploidia; instabilidade cromossômica; aberrações 

cromossômicas; fluorescência; reação em cadeia da polimerase. 
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Abstract 

 

Moraes RW. Validation of quantitative fluorescent polymerase chain reaction (QF-PCR) test 
to detect fetal aneuploidies [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2016.     

Quantitative fluorescence polymerase chain reaction (QF-PCR) is a molecular diagnostic 
method based on the amplification of short tandem repeats (STRs) present in genome. This 
method is widely used to detect aneuploidies in prenatal screening, but, in Brazil, it is not 
used in public services. We investigated the accuracy of QF-PCR for the prenatal recognition 
of common aneuploidies and compared these results with cytogenetic results in our 
laboratory. A total of 162 amniotic fluid samples of pregnancies with high risk of fetus 
aneuploid were collected at the Obstetric Ambulatory of Hospital das Clínicas - Universidade 
de São Paulo, São Paulo, Brazil. Fetal DNA was extracted and analyzed by multiplex QF-PCR 
kit, which contains 24 primer pairs located on chromosomes 13, 18, 21, X and Y. Cytogenetic 
analysis was performed based on conventional method. The results of cytogenetics test was 
not known while QF-PCR assay was performed. QF-PCR results were consistent with the 
results of cytogenetic analysis in 93.2% of all samples (151/162), with 90% total sensitivity 
and 97.2% specificity. When only possible results detected by QF-PCR are analyzed, without 
rearrangements samples, the agreement between both tests increases to 98.1%, with 98.7% 
sensitivity and 97.2% specificity. The present study demonstrates that QF-PCR was efficient 
and reliable for prenatal aneuploidy screening. This study suggests that QF-PCR can be used 
as a rapid diagnostic method; however, to structural chromosomal abnormalities cytogenetic 
analysis must be used. 

Descriptors: prenatal diagnosis; aneuploidy; chomosomal instability; chromosome 
aberrations; fluorescence; polymerase chain reaction. 
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1. Introdução 

 Aneuplodia é o ganho ou perda de um ou mais cromossomos implicando na alteração 

do número total de cromossomos da célula (1). As aneuploidias são as mais frequentes 

dentre as alterações cromossômicas sendo responsáveis pela maioria dos casos de 

deficiência mental, malformações congênitas, distúrbios de desenvolvimento sexual e 

abortos espontâneos (2). Estas alterações ocorrem, principalmente, devido a erros de divisão 

durante a meiose que resultam em gametas com o número de cromossomos anormal (3). 

Fetos aneuploides também podem ser resultantes de não-disjunção ocorrida durante a 

divisão mitótica do embrião em formação.  

 A síndrome de Down é causada pela presença de um cromossomo 21 a mais em todas 

as células (95% dos casos) ou em parte delas (1% dos casos) Também pode ocorrer devido a 

translocações que envolvem o cromossomo 21 e outro cromossomo acrocêntrico, na maioria 

dos casos. É a aneuploidia mais frequente com ocorrência em 1 a cada 700 nascidos vivos. 

Esta síndrome está associada a deficiência mental, malformações cardíacas, envelhecimento 

precoce, distúrbios hormonais e mal de Alzheimer (3, 4).  

 A síndrome de Edwards é a segunda aneuplodia mais comum ocorrendo em 1 a cada 

6000 nascidos vivos. Essa síndrome está relacionada com a presença de um cromossomo 18 

a mais nas células que resulta em baixo peso ao nascimento, rins em ferradura, onfalocele, 

hipoplasia genital, fenda facial, malformações cardíacas, entre outros. A probabilidade de 

sobrevivência é extremamente baixa: apenas 10% conclui o primeiro ano de vida (3, 5). 

  A síndrome de Patau também reduz significativamente a sobrevida do feto afetado: 

44% dos nascidos vivos morrem logo após o primeiro mês de vida. Os afetados podem 
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apresentar microftalmia, fenda labial ou palatal, polidactilia e malformações generalizadas 

nos órgãos internos. Sua ocorrência é 1 a cada 10.000 nascidos vivos (1). 

 Dentre as alterações que envolvem os cromossomos sexuais, as mais frequentes são 

a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Turner ocorre devido à 

ausência de um dos cromossomos do par sexual. As mulheres são mais afetadas por essa 

síndrome e é normal a ocorrência de aborto espontâneo. Somente 1% das gestações resulta 

em nascimento, mas as malformações associadas a síndrome dificultam a vida futura dos 

afetados (1, 2).  

 Na síndrome de Klinefelter, ocorre a presença de um cromossomo X extranumérico, 

levando a insuficiência na produção de testosterona, hipogonadismo, características sexuais 

secundárias pouco desenvolvidas e até retardo mental leve. Sua incidência é de 1:1000 

nascidos vivos (1, 3, 4)  

 As trissomias do 21 (síndrome de Down), do 13 (síndrome de Patau), do 18 (síndrome 

de Edwards) e as alterações cromossômicas que envolvem os cromossomos sexuais, como, 

a síndrome de Turner (45, X) e Klinefelter (47, XXY) são as aneuploidias mais comumente 

encontradas entre os nascidos vivos, representando mais de 90% dos casos (4, 6, 7). Essas 

alterações são detectáveis por meio de métodos de diagnóstico no pré-natal. 

 Os métodos de diagnóstico pré-natal envolvem um conjunto de técnicas destinado a 

investigar a saúde fetal no período de vida intrauterina. Esses procedimentos fornecem 

informações a casais com risco de gerar uma criança com alteração cromossômica ou 

malformação congênita, permitem o planejamento do parto e o prognóstico gestacional (8). 

A idade materna avançada, acima de 35 anos, foi o primeiro fator associado ao o risco de 

desenvolvimento de uma criança com anomalias cromossômicas.  
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 A triagem não-invasiva para avaliar o risco de aneuploidias, em geral, é composta por 

combinação entre a dosagem de marcadores proteicos no sangue materno, exames 

ultrassonográficos para a detecção de malformações fetais e medição da translucência nucal 

além da idade materna avançada (>35 anos) (6).  

 Para identificação das gestantes que possuem risco aumentado de fetos 

possivelmente aneuploides são feitos testes de triagem. Os testes de triagem bioquímicos 

podem ser realizados no primeiro ou no segundo trimestre de gestação. No primeiro 

trimestre, são dosados marcadores como a fração livre da gonadotrofina coriônica humana 

livre (β-HCG) e proteína-A plasmática associada à gestação (PAPP-A). Já no segundo 

trimestre, ocorre a dosagem de alfa-fetoproteína (AFP), inibina A, estriol não-conjugado 

(uE3) e β-HCG. Cada marcador tem um nível de referência: o escore de risco de alteração é 

calculado para cada gestação a partir da integração dos testes descritos acima, levando em 

conta a idade materna e a idade gestacional (9). Os testes bioquímicos quando combinados 

com os exames ultrassonográficos e a medida da translucência nucal, no primeiro e segundo 

trimestre, chegam a ter 90% de eficácia na detecção de anomalias fetais (5, 10).  

 Na década de 70 (6), foi introduzido mundialmente o diagnóstico pré-natal para a 

detecção de aneuploidias cromossômicas através da cultura e análise do cariótipo das células 

fetais extraídas de amostras de líquido amniótico, sangue de cordão umbilical e 

posteriormente vilosidades coriônicas (11). Esses procedimentos, por serem invasivos, estão 

associados a risco de danos ou perda fetal, aproximadamente, 1% (3, 5).  

 A análise cromossômica microscópica de células cultivadas tem sido considerada 

uma técnica padrão ouro para o diagnóstico de cromossomopatias (12). A citogenética 

tornou-se então uma ferramenta fundamental para o diagnóstico clínico pré e pós-natal. Essa 

técnica, leva cerca de duas semanas para ser realizada, devido à necessidade do crescimento 
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do número suficiente de células em cultura, e ao tempo despendido com a análise e 

interpretação dos resultados. Esta análise permite a detecção precisa de anomalias 

numéricas e estruturais de todos os cromossomos. A grande desvantagem é o intervalo de 

tempo entre a coleta e a liberação dos resultados, que acaba sendo um tempo de muita 

ansiedade para os pais, principalmente se os exames de triagem não-invasivos (bioquímicos 

e ultrassonográficos), realizados durante o primeiro ou segundo trimestres, sugeriram um 

aumento do risco para essas alterações no feto.  

 Outra desvantagem é que existe a possibilidade do teste ser inconclusivo devido à 

falha de cultura de células fetais, que acontece em uma taxa que varia de laboratório para 

laboratório. No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (HC-FMUSP), a 

taxa de falha de cultura de células fetais é de 6,74%, segundo estimativa feita em estudo 

realizado no serviço (13), baseada nos resultados de 713 procedimentos invasivos. 

 A tecnologia da QF-PCR (Reação em cadeia da polimerase fluorescente quantitativa 

- Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction) foi primeiramente sugerido em 1993 

(14). Desde então diversos estudos prospectivos foram realizados (2, 11, 15-32), culminando 

no desenvolvimento de uma análise conjunta para os cromossomos 13, 18, 21 e 

cromossomos sexuais (18, 33). Estes estudos indicaram que esta metodologia apresenta 

vantagens significativas em relação a outros testes moleculares, sendo mais robusto, menos 

trabalhoso e mais adequado para a aplicação em um grande número de amostras 

simultaneamente (34). Essa tecnologia tem uma limitação quanto a alterações 

cromossômicas estruturais, desbalanceadas e incomuns. Porém, essas são relativamente 

raras e quase sempre associadas a malformações fetais graves, podendo assim ser 

detectadas pelas técnicas convencionais da citogenética.   
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 A proposta deste trabalho foi testar a QF-PCR para a detecção de aneuploidias, em 

gestantes com risco aumentado para aneuploidias no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Isso será vantajoso para diminuir as 

taxas de resultados inconclusivos por falha de cultura de células fetais, pois esta abordagem 

não depende da cultura dessas células, já que utiliza técnicas de biologia molecular que fazem 

a amplificação dos ácidos nucleicos fetais extraídos diretamente do material coletado.   

 Outra vantagem, da utilização desta abordagem nas amostras resultantes do 

procedimento invasivo, é o tempo para a liberação do resultado, que é bem menor em 

comparação ao cariótipo, pois não há a necessidade de espera para que as células fetais se 

proliferem em cultura. Dessa maneira, devido a inexistência de estudos que utilizaram a 

metodologia da QF-PCR no Brasil, a validação deste tipo de metodologia será uma inovação 

benéfica para o sistema de saúde pública, visto que, diversos estudos comprovaram a rapidez, 

especificidade, eficiência, praticidade e diminuição da ansiedade e estresse paternos, sendo, 

estes últimos, características imensuráveis. Além disso, o rápido diagnóstico de alterações 

cromossômicas permite o preparo da gestação, levando em consideração o emocional e 

psicológico dos pais e familiares, um aconselhamento genético adequado e o suporte 

multidisciplinar necessário (3). 
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Métodos laboratoriais de detecção de aneuploidias 

2.1.1. Citogenética clássica 

 Na década de 50, Tjio e Levan (35) estabeleceram uma técnica para a predição do 

número correto de cromossomos humanos, feita através da cultura de células e visualização 

dos cromossomos em microscópio (cariótipo). Essa técnica, possibilitou a identificação de 

cada cromossomo e, a partir daí, a citogenética tem se desenvolvido cada vez mais, trazendo 

grande contribuição para o estudo de doenças humanas bem como para o estudo da 

população normal (36).  

 O método mais utilizado para se fazer a análise do cariótipo é a cultura de sangue 

total periférico. Nesse caso, colhe-se uma amostra de sangue do indivíduo a ser estudado e 

essas células são colocadas em cultura para que os leucócitos entrem em divisão celular. Após 

72 horas, acrescenta-se uma solução contendo uma droga que interrompe a formação do 

fuso acromático, geralmente colchicina, e estaciona as células em divisão na metáfase, 

período de melhor visualização cromossômica (37). Após esse procedimento, os 

cromossomos são organizados de acordo com o tamanho e posição do centrômero, 

permitindo a contagem e análise morfológica dos mesmos. Com esse método, podem-se 

detectar alterações cromossômicas numéricas e estruturais (3). 

 Na década de 70, o cariótipo foi aprimorado pelo desenvolvimento de novas técnicas 

de coloração. Essas técnicas, chamadas bandeamento, estabeleceram a identificação precisa 

dos cromossomos humanos pelo padrão característico das bandas que eles apresentam. O 

primeiro método foi o bandeamento Q, que acrescentava quinacrina, uma substância 
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fluorescente (37). Após esse método, diversos outros métodos foram surgindo, sendo, o mais 

utilizado atualmente, o bandeamento G (6).  

 Esta técnica se mostrou mais simples do que as bandas Q por não necessitar do 

microscópio de fluorescência. Os cromossomos são desnaturados pela ação da tripsina e são 

corados com Giemsa. Ao serem observados ao microscópio, esses apresentam um padrão de 

bandas claras e escuras. As bandas G escuras possuem uma alta concentração de bases 

nitrogenadas do tipo Adenina (A) e Timina (T) e poucos genes ativos. Já as bandas claras 

possuem alta concentração de bases nitrogenadas do tipo Citosina (C) e Guanina (G) e muitos 

genes ativos. Cada banda representa centenas de genes. 

 Com o passar do tempo, novas técnicas de bandeamento foram sendo descobertas e 

utilizadas. Surgiu o bandeamento C que cora regiões de heterocromatina constitutiva e 

centromérica permitindo detecção de alterações nas regiões próximas ao centrômero. 

Bandeamento R é uma técnica que produz bandas complementares as bandas G e, por fim, 

o bandeamento NOR que identifica regiões organizadoras do nucléolo em cromossomos 

acrocêntricos. Nessas regiões estão localizados os genes para a produção de RNA ribossômico 

(37). O desenvolvimento dessas técnicas permitiu identificação de diversas alterações 

cromossômicas e, consequentemente, a aplicação clínica desses métodos no diagnóstico pré-

natal (38).  

 A eficácia do cariótipo é aproximadamente 99% (2, 3, 39). Porém, apesar de o 

cariótipo ser um exame muito preciso e completo, existem algumas limitações, tais como: o 

baixo poder de automatização, o tempo para a obtenção de resultado, quantidade elevada 

de amostra para cultivo, o risco de falha na cultura por contaminação ou inexistência de 

crescimento celular, levando a ausência de diagnóstico e até mesmo na necessidade de 
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repetição do procedimento invasivo, especialmente quando este teste é um método de 

diagnóstico pré-natal (39). 

 Outra limitação acerca desse teste é a incapacidade de detecção de anomalias 

estruturais envolvendo menos de 10 Mb de DNA. (6, 39). Parte das alterações 

cromossômicas, as quais podem estar relacionadas a deficiências físicas e mentais, 

permanecerão não detectadas mesmo pela técnica padrão ouro (6). Neste contexto, surge a 

necessidade da existência de métodos mais rápidos de diagnóstico em que não seja 

necessária a cultura de células, a fim de reduzir a ansiedade do casal (2, 6, 17, 19, 21, 22, 31, 

40-50). Várias técnicas têm sido desenvolvidas para o diagnóstico rápido de aneuploidias em 

amostras pré-natais. Após a descoberta de ácidos nucleicos fetais na circulação materna, 

diversos estudos têm focado no desenvolvimento de metodologias para o isolamento dessas 

moléculas, a fim de, aprimorar os métodos de diagnóstico não-invasivos na detecção das 

alterações cromossômicas fetais (51). 

 

2.1.2. Genética molecular 

Reação em cadeia da polimerase fluorescente quantitativa - QF-PCR 

 Mansfield (14), em 1993, observou que as sequências cromossômicas polimórficas e 

repetidas (Short Tandem Repeats – STRs), poderiam ser utilizadas como método de 

diagnóstico para a detecção de aneuploidias. Essas sequências, que contém de 3 a 6 bases, 

estão uniformemente intercaladas pelo genoma e variam entre os indivíduos. Para estudo no 

diagnóstico pré-natal, as STRs são amplificadas por reação em cadeia da polimerase (PCR) e 

os produtos marcados são separados por eletroforese capilar onde o tamanho e a intensidade 

de fluorescência dos alelos é analisada com o auxílio de um software específico. Podem-se 
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utilizar amostras de líquido amniótico, vilosidades coriônicas, sangue ou tecido fetal (3). Os 

resultados dos heterozigotos são utilizados para a interpretação. 

 O método é quantitativo, então, um padrão de alelos de dois picos iguais dentro da 

mesma região cromossômica é indicativo de diagnóstico de euploidia para o cromossomo em 

questão, enquanto que três picos dentro da mesma região cromossômica ou dois picos com 

uma proporção de 2: 1, são indicativos de trissomia para o cromossomo em questão. Na 

ausência de aneuploidias, cada marcador utilizado e informativo, terá dois picos com uma 

altura ou área na razão de 1:1, o que representa resultado normal de um indivíduo 

heterozigoto para o gene analisado (14, 20, 26, 27, 30, 39, 49, 52-64). Amostras com trissomia 

irão demonstrar 3 picos na razão de 1:1:1 no caso de um indivíduo heterozigoto contendo 

três alelos do gene analisado, ou dois picos na razão de 2:1, quando o indivíduo possuir dois 

alelos iguais e um diferente do gene amplificado (Figura 1) (11, 25, 28, 32). Caso a amostra 

demonstre apenas um único pico do gene, considera-se que ele é homozigoto e aquele 

marcador é determinado como não-informativo. Neste caso, deve-se refazer a amostra, 

anteriormente testada, aplicando a ela marcadores extras para a obtenção do resultado 

definitivo (6). 

 A dosagem dos níveis das STRs não muda conforme a idade materna ou idade 

gestacional sendo isso uma vantagem significativa em comparação com os marcadores 

bioquímicos, visto que estes, necessitam desses dados para a interpretação correta. 
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Figura 1. Ilustração dos quatro resultados possíveis para cada marcador do QF-PCR. Dissomia (presença 
de dois picos de mesmo tamanho), Trissomia (presença de três picos de mesmo tamanho ou dois picos 
com tamanho de proporção 2:1) e não informativo (presença de apenas um pico). (29) 

 Não há número mínimo ou máximo de amostras necessárias para a realização do 

teste. Contudo, para ser realizado, este necessita de investimento o que pode não ser 

indicado para centros que fazem a análise de poucas amostras devido ao custo-benefício. O 

uso da QF-PCR pode ser uma grande ajuda em países populosos, como a Índia, onde a 

detecção de doenças genéticas através da análise citogenética ainda é dificultada pela 

escassez de recursos e pela falta de profissionais qualificados para a técnica. Neste caso, a 

QF-PCR pode ser considerada como a única opção viável para o diagnóstico pré-natal em 

larga escala (23). 

 A QF-PCR pode colaborar na diferenciação da origem das trissomias, identificando se 

esses erros são provenientes de não disjunção meiótica ou mitótica. O padrão de três alelos 

detectados pelo teste indica erros de divisão originados na meiose, enquanto que o padrão 

dialélico dentro da mesma região cromossômica indica erros de divisão originados na mitose 

(28). A identificação da origem do erro de divisão celular pode colaborar com o 

aconselhamento genético, visto que erros de divisão originados na meiose indicam a 

presença de um feto trissômico o que nem sempre ocorre quando o erro é derivado da 

divisão mitótica, fato que, indica uma maior chance de se tratar de indivíduos mosaicos. 
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 Vários estudos indicam que esse teste é rápido, eficiente, robusto e pode ser 

utilizado como única forma de detecção de aneuploidias como tem sido feito em centros de 

referência em saúde pelo mundo (28, 29). Além do mais, a porcentagem de falsos positivos 

e falsos negativos varia de 0% a 4,7% (26, 65). Devido às consequências, faz-se necessário o 

uso de testes de detecção de aneuploidias tenham especificidade e sensibilidade próximas a 

100% (3). 

 2.2. Comparação QF-PCR e cariótipo 

 Ao longo de 23 anos desde o primeiro estudo realizado utilizando a técnica da QF-

PCR, diversos estudos têm sido feitos para avaliar essa metodologia. Os estudos visam 

comparar a QF-PCR com o padrão ouro citogenético a fim de obter a metodologia com maior 

sensibilidade, baixo custo no menor tempo possível para a liberação dos resultados. Assim 

sendo, os pais podem ter um prognóstico adequado em relação a gestação e a futura prole. 

 Uma população de 2.167 gestantes, submetidas a amniocentese para diagnóstico 

pré-natal, foi testada para três marcadores moleculares contidos no cromossomo 21 a fim 

de detectar a síndrome de Down em seus descendentes. 99,6% dos marcadores utilizados 

foram informativos para o resultado do diagnóstico. 2.053 fetos apresentaram genótipo 

normal e 30 foram confirmados contendo a doença. Não houve resultado falso positivo ou 

falso negativo (50). 

 Em 1999, um estudo comparativo entre a QF-PCR e o cariótipo foi feito em 247 

amostras de vilosidades coriônicas. Dessas amostras, 222 (90%) casos apresentaram 

genótipo normal e 25 (10%) genótipo alterado de acordo com a citogenética. Das amostras 

anormais, a QF-PCR, detectou 24, sendo um caso de trissomia do cromossomo 18 confirmado 

pelo cariótipo, resultante em amostra normal para a QF-PCR.  Nenhum resultado falso 
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positivo foi obtido. Este estudo apresentou sensibilidade de 95,2% e especificidade de 100%, 

com taxa de 4,76% de falso positivos (48). 

 Schmidt et. al. (2000) (66), analisaram 662 amostras de líquido amniótico em 

gravidezes de risco e obtiveram excelente concordância entre a QF-PCR e o cariótipo. 

Nenhuma amostra falhou na amplificação e não houve falso positivo. Porém, uma amostra 

mosaico para a síndrome de Turner apresentou resultado normal na QF-PCR. Duas amostras 

foram não informativas: a primeira devido a contaminação materna, e, a segunda, devido ao 

padrão homozigótico dos três marcadores do cromossomo 18. A taxa de concordância nesse 

estudo variou de 94,6 a 98,3% de acordo com o marcador analisado. 

 Uma avaliação em larga escala foi realizada por Levett et. al. (2000) (67), contendo 

5.097 amostras de líquido amniótico em comparação aos resultados obtidos pela 

citogenética. Os resultados foram obtidos em dois dias e houve 0,1% de falha de cultura 

devido à infecção fúngica e contaminação materna das amostras. 89 apresentaram 

alterações nos autossomos e todas foram identificadas pela QF-PCR. Em 2% dos casos, a QF-

PCR permaneceu inconclusiva por apresentar marcadores homozigóticos não informativos 

para um dos cromossomos analisados (13, 18, 21, X e Y) mesmo após a introdução de 

marcadores extras. Este estudo, apresentou 68,2% de sensibilidade, 3,7% de resultados falso 

negativos e nenhum falso positivo. A taxa de detecção das trissomias do 13, 18, 21 e triploidia 

foi de 100%. 

 No início dos anos 2000 surgiu o primeiro relatório da aplicação clínica da QF-PCR no 

sistema de saúde pública do Reino Unido (25) como um teste de diagnóstico validado, e a 

partir daí, foi introduzido em outros centros de genética do Reino Unido, bem como em 

laboratórios privados (7, 22, 41, 68, 69) e no resto da Europa. O cariótipo só é realizado no 

Reino Unido caso ocorra detecção de malformações durante o exame ultrassonográfico, 
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translucência nucal aumentada e histórico familial de rearranjo cromossômico. Caso não 

exista nenhuma dessas evidências durante os testes de triagem pré-natal, as amostras 

coletadas para diagnóstico serão avaliadas somente pela QF-PCR. Neste relatório de 

implantação do teste, 98% das amostras tiveram resultados informativos quando testadas 

pela QF-PCR e 2% das amostras permaneceram sem diagnóstico devido a ocorrência de 

contaminação materna.  

 Desde janeiro de 2005, em Estocolmo, na Suécia, as mulheres têm a opção de optar 

pela QF-PCR sozinha ou pela realização do cariótipo como teste diagnóstico pré-natal 

indicado para idade materna avançada, quando há risco aumentado para alguma doença 

monogênica específica ou ansiedade parental. Setenta por cento das mulheres escolhem a 

QF-PCR como único teste para a detecção de aneuploidias (69).  

 Cirigliano et. al. (2004) (19) obteve 93,2% de sensibilidade e 100% de especificidade 

na análise de 18.000 amostras fetais. Todas as trissomias envolvendo os cromossomos 13, 

18, 21, triploidias e alterações numéricas dos cromossomos sexuais que não apresentavam 

mosaicismo foram detectadas. No ano seguinte, esse mesmo autor (20) utilizou 28.000 

amostras fetais para a realização do teste obtendo 92,8% de sensibilidade e 100% de 

especificidade. No ano subsequente (21), foram analisadas 30.000 amostras que resultaram 

em 92,3% de sensibilidade e 100% de especificidade. 

 Nos EUA, o primeiro estudo de validação da QF-PCR foi feito em 2006 (70). Os autores 

identificaram 100% das trissomias presentes nas amostras e nenhum falso positivo foi 

detectado. Dois casos de alterações envolvendo os cromossomos sexuais não foram 

diagnosticadas pela QF-PCR. Um total de 125 amostras (~18%) das amostras não 

amplificaram devido a quantidade insuficiente de produto. A contaminação materna esteve 

presente em 2,5% das amostras. 
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 Na República Tcheca, um estudo feito após 5 anos de experiência clínica com a QF-

PCR demonstrou 90% de sensibilidade e 100% de especificidade. Nesse país, a QF-PCR é feita 

em teste duplo conjuntamente à citogenética (7). 

 Após 9 anos de experiência clínica com a QF-PCR (22), 43.000 amostras foram 

analisadas pelos centros europeus de Barcelona e Turin. Amostras sem genótipo alterado 

resultaram em 95% do total (41.019 casos) pela QF-PCR. A citogenética detectou 99,6% de 

amostras normais. Do total, a QF-PCR identificou 1608 fetos contendo alterações 

cromossômicas comparado a 1.741 amostras com as mesmas alterações detectadas pela 

citogenética. Os resultados publicados indicaram que o grupo obteve 92,3% de sensibilidade 

e 100% de especificidade nesse estudo. 

 Na população coreana, um estudo foi feito comparando os resultados da 

citogenética com a QF-PCR em 800 amostras de líquido amniótico. Das 33 amostras 

aneuploides, 31 (93%) foram detectadas pela QF-PCR (71). 

  Badenas et. al. 2010 (69) compararam os resultados obtidos pela QF-PCR com a 

citogenética em 7.611 amostras. A concordância obtida foi de 98,5% entre os dois testes. 

Resultados discordantes com diferentes implicações no fenótipo fetal representaram 0,24% 

das amostras analisadas. Os autores evidenciam que, caso as indicações para a realização do 

cariótipo fossem iguais as utilizadas no Reino Unido, 10 das 18 amostras discordantes 

poderiam ter sido detectadas. Isso reforça a estratégia da necessidade de aplicação da 

citogenética em casos de triagem pré-natal alterada, (alterações na ultrassonografia, 

histórico familial de alterações cromossômicas ou translucência nucal aumentada) e, 

resultado normal detectado pela QF-PCR.  

 Após 2 anos de experiência utilizando a QF-PCR como teste único para a detecção de 

aneuploidias, 9.737 amostras foram avaliadas no Reino Unido. Nas amostras com indicação 
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clínica para a realização do exame cariótipo durante a triagem pré-natal, a QF-PCR detectou 

89% de todas as alterações presentes e 99,8% de todas as alterações em amostras que não 

tinham indicação clínica para a realização da citogenética (11). 

 No Egito, o estudo comparativo entre a QF-PCR e a citogenética não apresentou 

discrepâncias entre as metodologias testadas. As amostras apresentaram 100% de 

sensibilidade e 100% de especificidade (72). Estudos com diferentes populações: iraniana 

(63), turca (47), indiana (60, 61) e singapurense (64) apresentam os mesmos valores de 

detecção de aneuploidias pela QF-PCR. 

 Nos últimos 10 anos foram coletadas 40.624 amostras fetais para diagnóstico pré-

natal no Reino Unido (29). Do total, 89% das amostras recebem resultado normal para 

aneuploidias dos cromossomos 13, 18 e 21. Somente 0,08% das amostras não foram 

informativas para um ou mais cromossomos testados e 98% das amostras tem seu resultado 

liberado após um dia da coleta da amostra. 

 Em um estudo feito na China (73), a QF-PCR apresentou 99,5% de concordância com 

a citogenética. Este estudo também apresentou baixos níveis de heterozigosidade para os 

marcadores do cromossomo 21. Os casamentos dificilmente ocorrem entre etnias diferentes 

no país pois trata-se de uma população mais conservadora cultural e historicamente. Desde 

2010, a QF-PCR é oferecida às gestantes que passaram por procedimentos invasivos durante 

a triagem pré-natal.  

 Outro estudo com a população chinesa verificou a aceitação e escolha da QF-PCR 

como teste adicional e combinado com a citogenética. Nesse estudo, 49,3% das mulheres 

aceitaram a metodologia adicional. Os casos que rejeitaram o método justificaram por causa 

do alto custo (50,7%) e devido às limitações do teste quando comparadas à citogenética 

(12,7%) (74). Liao et. al. (2014) (75), posteriormente, comparou a QF-PCR com a citogenética 
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e obteve 93,3% de concordância entre as metodologias utilizadas. Por causa da política do 

filho único presente no país, as mulheres normalmente abortam o feto quando há 

descoberta de alterações cromossômicas. Também devido a essa política, não é uma opção 

incluir a QF-PCR como teste único de detecção de aneuplodias fetais. Todos os casos devem 

ser encaminhados para análise citogenética. 

 Papoulidis et. al. (2012) (76), concluiu que se a QF-PCR tivesse sido o único método 

diagnóstico, 78,1% de todas as alterações cromossômicas seriam detectadas. Caso a 

citogenética fosse aplicada somente em casos de teste prévio da QF-PCR normal além das 

indicações pela ultrassonografia e histórico familial, ainda assim, 0,1% das doenças 

permaneceriam indetectáveis (36). A sensibilidade aumentaria para 95,4% se considerarmos 

o teste duplo combinado entre a QF-PCR e o cariótipo. 

 Na prática clínica de Sarajevo, a citogenética é o único método diagnóstico utilizado 

para a detecção de aneuploidias fetais. Relata-se um período de 45 a 90 dias para a liberação 

dos resultados através desse método no país. Após 17 meses de teste duplo entre a QF-PCR 

e a citogenética não houve discrepância na análise dos resultados.(77). 

 Altos índices de concordância entre os dois testes foram obtidos no estudo de 

Lildballe et. al. (2014) (78). Os pesquisadores encontraram sensibilidade que variou entre 

96,4% a 100% e especificidade variou de 99,8% a 100%. Nos casos de mosaicismo, a 

sensibilidade foi de 44% neste estudo. 

 Em 2015, no sul da Espanha, 928 amostras foram analisadas e os resultados da QF-

PCR obtiveram 88% de concordância com a citogenética (79). No mesmo ano, um estudo 

recente comparativo das metodologias foi realizado na população iraniana (80). Neste 

estudo, a QF-PCR apresentou 98,6% de resultados concordantes com a citogenética.    
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   Dentre os diversos estudos analisados pode-se observar que a QF-PCR quando feita 

simultaneamente com o cariótipo apresenta uma concordância que varia de 75 a 100% (11, 

15-22, 24-29, 32, 73, 75, 80). Essa discrepância pode ser explicada por amostras 

contaminadas com células maternas, falha na amplificação dos alelos ou mesmo falha de 

cultura durante a análise citogenética, alterações cromossômicas diferentes das que estão 

sendo testadas e níveis de mosaicismo baixos (quando a aneuploidia está presente em menos 

de 15-20% das células).  Esses são os principais motivos relatados durante a comparação das 

metodologias. 

 Se quatro ou mais marcadores polimórficos de STRs forem utilizados para cada 

cromossomo analisado, poucas amostras ficarão não informativas devido a homozigose em 

alguns loci. Por mais baixa que seja a porcentagem de diagnósticos não informativos os 

mesmos não podem ser ignorados, pois isso acarretaria questões éticas graves pela adoção 

dessa política, portanto, outras formas de diagnóstico devem ser aplicadas (76).  
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3. Objetivo 

 

1. Detectar aneuploidias em amostras de líquido amniótico provenientes de gestantes 

com risco aumentado de feto afetado utilizando a técnica da QF-PCR. 

2. Determinar a eficácia do teste QF-PCR, em comparação aos resultados de cariótipo 

previamente obtidos pelo Laboratório Central do HC-FMUSP. 
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4. Casuística e Métodos 

4.1 Casuística 

 Este foi um estudo retrospectivo, secundário a outro estudo prospectivo, dissertação 

de mestrado da aluna Renata Moscolini Romão que tem como título “Investigação dos 

polimorfismos do gene PLAC4 na população brasileira”. 

 Foram utilizadas 162 amostras de líquido amniótico, previamente congeladas, que 

foram coletadas durante o período de agosto de 2009 a maio de 2013 de pacientes que 

receberam atendimento na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), para o projeto de pesquisa Investigação 

dos polimorfismos do gene PLAC4 na população brasileira” e atenderam aos critérios de 

inclusão e exclusão descritos abaixo: 

Critérios de Inclusão: 

 Gestação única e feto vivo 

 Gestantes que optaram pela realização de procedimento invasivo para estudo 

do cariótipo fetal durante o pré-natal após aconselhamento genético oferecido 

pela equipe de Medicina Fetal da Clínica Obstétrica da FMUSP 

Critérios de Exclusão: 

 Não obtenção do resultado do cariótipo fetal por falha de cultura do líquido 

amniótico 

 Gestantes que optarem por sair do estudo durante o andamento do projeto 
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 No momento da coleta, foi apresentado às pacientes o termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE - anexo A), contendo todas as informações sobre a pesquisa, previamente 

aprovada pelo do Comitê de Ética e Pesquisa da FMUSP (Protocolo n°: 07889/08 - anexo B). 

 Após a aplicação do termo de consentimento, solicitou-se que cada voluntário fizesse 

uma autoclassificação em relação à sua raça ou cor de pele. A classificação da população 

brasileira por cor ou raça utilizada neste estudo seguiu os padrões do último Censo 

Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, 

onde foi utilizado o seguinte conjunto de categorias: branca, preta, parda, oriental e 

indígena.  

 Foram coletadas amostras de 20 mL de líquido amniótico, dos quais 1 mL foi cedido 

à pesquisa. A decisão da paciente em realizar o procedimento não é influenciada pela 

pesquisa e sim por indicação médica após aconselhamento genético. Logo após a coleta, as 

amostras foram encaminhadas para o laboratório de Virologia do Instituto de Medicina 

Tropical da USP (IMT-USP). O líquido amniótico foi separado em alíquotas de 500 µL em tubos 

de polipropileno. Todas as amostras foram armazenadas em freezer -70 °C para posterior 

análise.  

 Os critérios para a indicação clínica da amniocentese na Clínica Obstétrica do HC-

FMUSP foram: idade materna aumentada (>35 anos), translucência nucal aumentada, 

presença de malformação fetal ao ultrassom e gestações anteriores com alterações 

genéticas. A decisão para realização do exame é sempre do casal e somente é realizado após 

assinatura do termo de consentimento próprio para o procedimento adotado no serviço. 
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4.2 Métodos 

 

 Todos os procedimentos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Virologia 

do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT-SP) sob a orientação do 

Dr. José Eduardo Levi. 

 

4.2.1 Coleta e processamento das amostras de líquido amniótico 

 

 Foram coletados cerca de 1 mL de líquido amniótico via amniocentese. Logo após a 

coleta os tubos foram levados ao laboratório onde ficaram refrigerados até o momento da 

extração. 

 

4.2.2 Extração de DNA genômico 

 

 Uma alíquota de 500 µL de 200 amostras de líquido amniótico foi descongelada e o 

DNA foi extraído utilizando-se o kit QIAamp DNA Blood Mini (QIAGEN), seguindo-se o 

protoloco descrito no kit. Na extração foi utilizado 250 µL de líquido amniótico. Inicialmente 

foi feita a lise das células com Proteinase K para a liberação do DNA, o qual se liga à membrana 

de sílica presente nas colunas de centrifugação com a utilização de tampões específicos. O 

DNA ligado à membrana foi purificado em etapas posteriores de lavagem com tampões 

específicos para remoção de resíduos contaminantes, e então, foi eluído em tampão 

apropriado para o armazenamento. A eluição foi feita em 65 µL de tampão.  



 

 

4. Casuística e Métodos 44 

 

4.2.3 Determinação da concentração e pureza do DNA extraído 

 

 A concentração de DNA de cada uma das amostras foi determinada através de 

medida espectrofotométrica no aparelho NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific). Água 

deionizada foi utilizada para calibrar o espectrofotômetro. O aparelho fornece a 

concentração do DNA em ng/µL e medidas das absorbâncias nos comprimentos de onda 260 

nm e 280 nm. A pureza do DNA foi determinada calculando-se a razão entre a absorbância a 

260 nm e a absorbância a 280 nm (A260/A280). Amostras puras de DNA continham uma 

razão A260/A280 entre 1,7 e 1,9. Após determinada a concentração de DNA de cada amostra, 

elas foram utilizadas com concentração entre 1,5 a 15,0 ng/µL e armazenadas a -20⁰C até o 

preparo da reação. As amostras que continham a concentração maior do que a prevista pelo 

kit foram diluída a fim de seguir as recomendações exigidas.  

 

4.2.4. Amplificação QF-PCR 

 

 O DNA foi amplificado pela técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) 

utilizando-se a enzima HotStarTaq Polymerase (QIAGEN), as misturas de reação (que contém 

uma solução com primers e sondas para os cromossomos 21, 13, 18, X e Y, Magnésio e 

Tampão em concentrações apropriadas para a amplificação) fornecidos no kit ChromoQuant 

QF-PCR v.3 (Cybergene AB) e DNA na concentração de 1,5 a 15 ng/µL. A reação foi ciclada em 

termociclador Eppendorf Mastercycle Gradient (Eppendorf). As reações tiveram volume final 
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de 25 µL, onde foram colocados 14,5 µL da mistura de PCR, 0,5 µL de HotStart Taq 

Polymerase (QIAGEN) e 10 µL da amostra de DNA extraído, como descrito no kit.  

 Os ciclos de variação de temperatura utilizados foram os descritos no kit: primeiro 

ciclo 95 ⁰C por 15 minutos, seguido de 26 ciclos a 94 ⁰C por 30 segundos, 57 ⁰C por 1 minuto 

e 71 ⁰C por 2 minutos, com extensão final 71 ⁰C por 5 minutos e 60 ⁰C por 1 hora. O produto 

amplificado ficou armazenado em freezer -20 °C, até o momento da aplicação no 

sequenciador. 

 

4.2.5. Análise dos fragmentos em Sequenciador Capilar 

 

 O produto amplificado foi corrido em sequenciador ABI 3130 (Applied Biosystems), 

para análise dos fragmentos gerados na amplificação, seguindo especificações de corrida 

descritas no protocolo do kit e transcritas abaixo (tabela 1): 

Tabela 1 - Descrição das especificações da eletroforese por capilaridade em 
sequenciador ABI 3130 de acordo com o protocolo do kit ChromoQuant QF-PCR 
(311.003-52) 

ABI 3130 

Voltagem da 
injeção 

1,2 kV 
Tempo de injeção 15-23 segundos 

Voltagem da 
corrida 

15 kV 

Matriz DS-30 (ABI), 6-FAM, HEX, NED 

Conjunto de filtros Filtro D 

Tempo de corrida 60 minutos 

Polímero POP7 (3130, 3730) POP4 (3100) 

Mix de preparo 12 µL HiDi FA + 0,3 µL tamanho padrão + 0,5-1,0 µL 
de produto de PCR Tamanho padrão GeneScan-500 ROX 
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4.2.6. Análise Molecular 

 

 O resultado da corrida no sequenciador foi analisado pelo programa GeneMarker 

(Softgenetics) que permite a visualização do padrão de alelos para cada marcador, 

representado por picos em um gráfico. Os marcadores utilizados no kit estão descritos nas 

tabelas 2 e 3 a seguir: 

Tabela 2 – Relação dos marcadores fluorescentes para os cromossomos X, Y e 21 
presentes no kit CromoQuant QF-PCR v.3 (Cybergene AB) (311.003-52) – Mix Azul 

Identificação Localização Cromossomo Tamanho Cor 

DXS6854 Xq26.1 X 91-119 Azul 
DXS6803 Xq21.31 X 101-139 Verde 

D21S1409 21q21.2 21 189-219 Amarelo 

SRY Yp11.31 Y 202-207 Azul 

X22 Xq28Yq X/Y 190-250 Verde 

D21S11 21q21.1 21 224-270 Amarelo 

D21S1246 21q22.2 21 282-336 Verde 

D21S1411 21q22.3 21 283-344 Amarelo 

D21S1444 21q22.13 21 300-345 Azul 

D21S1435 21q21.1 21 350-410 Verde 

 

Tabela 3 – Relação dos marcadores fluorescentes para os cromossomos X, Y, 13 e 
18 presentes no kit CromoQuant QF-PCR v.3 (Cybergene AB) (311.003-52) – Mix 
Branco 

Identificação Localização Cromossomo Tamanho Cor 

AMEL Xp22.31 – Xp22.1 

Yp11.2 

X/Y X: 103-108 

Y: 109-114 

Verde 
D13S797 13q33.2 13 175-250 Azul 

D18S391 18p11.31 18 135-185 Verde 

D18S976 18p11.31 18 166-201 Amarelo 

D18S819 18q11.2 18 230-275 Amarelo 

XHPRT Xq26.1 X 260-304 Azul 

D13S742 13q12.13 13 230-326 Verde 

DXYS218 Xp22.32 / Yp11.3 X/Y 310-350 Azul 

D18S390 18q22.3-18q23 18 315-360 Amarelo 

D18S386 18q22.1 18 330-405 Verde 

D13S634 13q21.33 13 380-445 Azul 

D13S628 13q31.1 13 420-475 Amarelo 

D13S305 13q13.3 13 425-470 Verde 

D18S535 18q12.3 18 450-505 Azul 
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 A análise dos resultados foi feita sem o conhecimento do cariótipo. Um padrão de 

alelos de dois picos iguais dentro da mesma região cromossômica é indicativo de diagnóstico 

normal heterozigoto para o cromossomo em questão, enquanto três picos dentro da mesma 

região cromossômica com proporção de 1:1:1 ou dois picos com uma proporção de 2: 1, são 

indicativos de trissomia para o cromossomo em questão. Para confirmar o número de 

cromossomos fetais são necessários, no mínimo, dois marcadores informativos para cada 

cromossomo. Um único pico em todos os marcadores de determinado cromossomo é 

indicativo de monossomia. 

 A QF-PCR é um método quantitativo, portanto, as áreas e as alturas dos picos são de 

tamanhos comparáveis. A altura e/ou a área do menor alelo é dividida pela altura e/ou a área 

do maior alelo e o número gerado é analisado. Alelos normais têm uma razão entre 0,8 a 1,4 

e alelos indicativos de trissomia tem uma razão que pode ser menor que 0,65 ou maior que 

1,8. Esse número é gerado automaticamente pelo programa GeneMarker (Softgenetics). 
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5. Resultados 

5.1. Caracterização da população 

Foram incluídas no estudo 102 gestantes autodeclaradas brancas, 45 pardas, 9 pretas, 3 

orientais, 2 indígenas e 1 não informou a sua classificação quanto a raça. Estes dados estão 

descritos no gráfico da figura 2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representação gráfica da distribuição a partir da autodeclaração da cor das 
gestantes voluntárias do estudo “Validação do teste reação em cadeia da polimerase 
fluorescente quantitativa (QF-PCR) para a detecção de aneuploidias fetais” realizado na 
cidade de São Paulo, no período de outubro de 2013 a outubro de 2016. 

As gestantes voluntárias da pesquisa possuíam entre 14 e 49 anos (média = 30 anos; 

mediana = 29 anos), sendo que 55 (33,95%) mulheres possuíam 35 anos ou mais. A média e 

a mediana da idade gestacional no momento da amniocentese foi de 23 semanas, variando 

entre 11 e 34 semanas de gestação. 
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 5.2. Resultado amostral 

 Foram analisadas 162 amostras de líquido amniótico provenientes de gestantes com 

risco aumentado para aneuploidias. A quantidade de amostras e o resultado do cariótipo 

fetal estão relacionados na tabela 4 abaixo: 

Tabela 4 – Resultado citogenético das amostras de líquido amniótico fetal extraídas 
de gestantes com risco aumentado para feto aneuploide, São Paulo, HC-FMUSP. 

Cariótipo Quantidade de amostras 

Trissomia do 21 28 
Trissomia do 18 21 

Trissomia do 13 9 

45, X 17 

Triploidia 2 

Rearranjos 8 

Mosaicos 5 

46, XX 42 

46, XY 30 

TOTAL 162 amostras 

 

 Das 162 amostras analisadas 90 amostras (56%) apresentaram o cariótipo alterado e 

72 amostras (44%) apresentaram o cariótipo normal. Do total, 151 amostras (93,2%) foram 

concordantes entre o exame do cariótipo e a QF-PCR com 90% de sensibilidade e 97,2% de 

especificidade. Esses resultados estão apresentados na tabela 5. Do total de amostras, foram 

identificadas duas amostras falso positivas e uma amostra falso negativa. Todos os resultados 

puderam ser obtidos após 48 horas do início da análise. 

 A amostra falso negativa para o teste da QF-PCR trata-se de um caso de mosaicismo 

para síndrome de Turner (45, X/46, XX). Esta amostra foi revelada como feto feminino normal 

para o teste QF-PCR. Esse teste não detecta baixos níveis de mosaicismo (menor do que 15% 

das células afetadas) (25, 28, 76). 
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 Amostras falso positivas foram detectadas em dois casos com o teste da QF-PCR: um 

feto masculino normal na citogenética, que apresentou alteração em dois marcadores do 

cromossomo 18 sendo diagnosticado como trissômico para o cromossomo em questão. Isto 

pode ter ocorrido devido à contaminação materna da amostra, pois foi verificado 

posteriormente que a amostra analisada possuía resquícios de sangue materno. O segundo 

caso falso positivo foi uma amostra normal do sexo feminino que durante a análise 

citogenética apresentou metáfases poliploides. Esse feto feminino normal foi diagnosticado 

como poliploide para o teste da QF-PCR, tendo alterações nos marcadores dos cromossomos 

X, 13, 18 e 21 sendo que 9 marcadores apresentaram essas alterações – DSX6854, X22, 

XHPRT, DXYS218, D18S391, D18S819, D18S976, D21S1411 e D21S1444. 

Tabela 5 – Comparação dos resultados obtidos pela citogenética e pelo teste QF-
PCR em amostras de líquido amniótico extraídas de gestantes com risco aumentado 
para feto aneuploide, São Paulo, HC-FMUSP. 

Cariótipo Citogenética, N (%) QF-PCR, N (%) 

46, XX; 46, XY 

*46, XX 

**46, XY 

72 (44) 

*46, XX 

**46, XY 

70 (43) 

 

*69,XXX 

**47, XY +18 

 *46, XX (metáfases  
poliploides) 

*69, XXX 

 **46, XY **46, XY, +18 

47, XX, +21; 47, XY, +21 28 (17) 28 (17) 

47, XX, +18; 47, XY, +18 21 (13) 21 (13) 

47, XX, +13; 47, XY, +13 9 (6) 9 (6) 

Síndrome de Turner (45, X) 17 (10) 17 (10) 

Triploidia (69, XXX; 69, XXY) 2 (1) 2 (1) 

Mosaicos 5 (3) 4 (2)*** 

Rearranjos 8 (5) 0 (0) 

Total de anomalias cromossômicas 90 (56) 81 (50) 

Eficácia (%) 100 93 

*Mulher normal com metáfases poliploides pelo cariótipo e detectada como triploide pelo 
teste da QF-PCR. **Homem normal pelo cariótipo detectado como trissômico para o 
cromossomo 18 pelo teste da QF-PCR. ***Mulher mosaico para a síndrome de Turner pelo 
cariótipo detectada como mulher normal pelo teste da QF-PCR. 

 A seguir estão os eletroferogramas mostrando os picos alélicos que obtivemos nestas 

amostras concordantes (figuras 3 a 11) para cinco amostras com cariótipos confirmados de 



 

 

5. Resultados 52 

46, XY (figuras 3 e 4), 47, XY, +13 (figura 5), 45, X (figuras 6 e 7), 47, XX, +21 (figura 8), 47, XY, 

+18 (figuras 9) e 69, XXY (figuras 10 e 11) realizados pelo laboratório central do HC-FMUSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Amostra 1 – 46, XY. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos X, Y e 
21. Padrão heterozigótico (em vermelho) 1:1 para os marcadores D21S144, X22, D21S1435, D21S1409, 
D21S11. Padrão homozigótico, não-informativo, para os marcadores DXS6854, DXS6803, D21S1246, 
D21S1411. Sexo masculino confirmado pela presença do SRY.  
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Figura 4. Amostra 1 – 46, XY. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos 13, 
18, X e Y. Padrão heterozigótico (em vermelho) 1:1 para os marcadores D13S797, DXYS218, D13S634, 
D18S535, AMEL, D13S742, D18S386, D13S305, D18S976 e D13S628. Padrão homozigótico, não-
informativo para os marcadores XHPRT, D18S391, D18S819 e D18S390.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Amostra 17 – 47, XY, +13. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos 
13, 18, X e Y. Padrão trissômico (em vermelho) 2:1 para os marcadores D13S797, D13S305 e D13S628. 
Padrão trissômico (em vermelho) 1:1:1 para os marcadores D13S634 e D13S742. Padrão 
heterozigótico 1:1 para os marcadores DXYS218, D18S391, AMEL, D18S976 D18S819 e D18S390. 
Padrão homozigótico, não-informativo, para os marcadores XHPRT, D18S535 e D18S386.  
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Figura 6. Amostra 37 – 45, X. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos X, Y e 
21. Padrão heterozigótico 1:1 para os marcadores D21S1246, D21S1435, e D21S11. Padrão 
homozigótico (em vermelho), não-informativo para os marcadores DXS6854, , DXS6803, X22. Padrão 
homozigótico, não-informativo para os marcadores D21S1444, , D21S1409 e D21S141. Sexo feminino 
confirmado pela ausência do SRY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Amostra 37 – 45, X. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos 13, 
18, X e Y. Padrão heterozigótico 1:1 para os marcadores D13S634, D13S535, D18S391, D13S742, 
D18S386, D18S305, D18S976, D18S819 e D13S628. Padrão homozigótico (em vermelho), não-
informativo, para os marcadores XHPRT, DXYS218,  AMEL. Padrão homozigótico, não-informativo, 
para os marcadores D13S797, D18S390. Sexo feminino confirmado pela ausência do SRY.  
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Figura 8. Amostra 38 – 47, XX +21. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos 
X, Y e 21. Padrão trissômico (em vermelho) 2:1 para os marcadores D21S1246, D21S1435, D21S1409 
e D21S1411. Padrão trissômico (em vermelho) 1:1:1 para os marcadores D21S1444, D21S11. Padrão 
heterozigótico 1:1 para o marcador DXS6803. Padrão homozigótico, não-informativo para os 
marcadores DXS6854 e X22. Sexo feminino confirmado pela ausência do SRY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Amostra 70 – 47, XY, +18. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos 
13, 18, X e Y. Padrão trissômico (em vermelho) 2:1 para os marcadores D18S535, D18S391. Padrão 
trissômico (em vermelho) 1:1:1 para os marcadores D18S390. Padrão heterozigótico 1:1 para os 
marcadores D13S797, DXYS218, AMEL, D13S742, D18S386 e D13S628. Padrão homozigótico, não-
informativo, para os marcadores XHPRT, D13S634, D13S305, D18S976 e D18S819.  
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Figura 10. Amostra 5 – 69, XXY. Eletroferograma mostrando  os marcadores para os cromossomos X, 
Y e 21. Padrão heterozigótico 1:1 para os marcadores DXS6854 e DXS6803. Padrão trissômico (em 
vermelho) 2:1 para os marcadores X22, D21S1246, D21S1435, D21S1409 e D21S11. Padrão trissômico 
(em vermelho) 1:1:1 para os marcadores D21S1444 e D21S1411. Sexo masculino confirmado pela 
presença do SRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Amostra 5 – 69, XXY. Eletroferograma mostrando os marcadores para os cromossomos 13, 
18, X e Y. Padrão trissômico (em vermelho) 2:1 para os marcadores D13S797, DXYS218, D13S634, 
AMEL, D18S391, D13S742, D18S386, D13S305 e D13S628. Padrão trissômico (em vermelho) 1:1:1 para 
o marcador D18S535. Padrão heterozigótico 1:1 para o marcador XHPRT e D18S976. Padrão 
homozigótico, não-informativo, para os marcadores D18S390 e D18S819.  
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 As amostras que apresentaram rearranjos cromossômicos (translocações, 

duplicações, inversões, deleções entre outros) quando analisadas pela QF-PCR apresentaram 

resultado normal. Do total, 8 amostras possuíam rearranjos (tabela 6). Se esses rearranjos 

forem excluídos do total, a porcentagem de concordância entre a QF-PCR e o cariótipo 

aumenta para 98,1% (151/154) com 98,7% de sensibilidade e 97,2% de especificidade.  

Tabela 6 – Casos de rearranjos cromossômicos no cariótipo por cultura e que 
apresentaram resultado normal no teste da QF-PCR em amostras de líquido 
amniótico extraídas de gestantes com risco aumentado para feto aneuploide, São 
Paulo, HCFMUSP. 

Rearranjos QF-PCR 
46, XX, +add (7) (q33) 46, XX 
46, XX, +13 rob (13, 14) (q10q10) 46, XX 
46, Y, t (X,14) (q22q31) 46, XY 
46, XX, +i (1) (q10) 46, XX 
46, XY, inv (9) 46, XY 
46, XY, inv (9) (p12q13) 46, XY 
46, XX, del (11) (q22) 46, XX 
46, XY, dup (3)(p21.2p25) 46, XY 

 

 Dos cinco casos de mosaicismo confirmados pela citogenética, quatro foram 

detectados como alterados trissômicos para os cromossomos responsáveis pelo mosaicismo. 

Os resultados dos indivíduos mosaicos estão descritos na tabela 7. Se os casos de rearranjos 

e de mosaicismo fossem excluídos da amostragem seria possível obter 100% de sensibilidade 

e 98,6% de especificidade.  

Tabela 7 – Casos de rearranjos cromossômicos que apresentaram resultado normal 
no teste da QF-PCR em amostras de líquido amniótico extraídas de gestantes com 
risco aumentado para feto aneuploide, São Paulo, HCFMUSP. 

Mosaicos QF-PCR 
45, X / 46, XX, +mar 46, XX 
46, XY / 47, XY, +18 47, XY, +18 
46, XY / 47, XY, +18 47, XY, +18 

47, XX, +13 / 48, XX, +13 mar 47, XX, +13 
47, XX, +mar / 47, XX, +13 47, XX, +13 
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 A seguir na tabela 8 estão relatados os marcadores fluorescentes amplificados e a 

sua localização para cada cromossomo em questão, a quantidade e a porcentagem desses 

alelos nas amostras analisadas. 

Tabela 8 –Quantidade e frequência de alelos encontrados na população brasileira 
em amostras de líquido amniótico extraídas de gestantes com risco aumentado 
para feto aneuploide, São Paulo, HC-FMUSP. 

Marcador Localização no 
cromossomo 

Monoalélico, N 
(%)(%) 

Dialélico, N 
(%) 

Trialélico, N 
(%) AMEL Xp22.31 – Xp22.1 

Yp11.2 
 93 (58)   66 (41)   2  (1)  

DXYS218 Xp22.32 / Yp11.3  67 (41)   91 (56)   4  (2)  

DXS6803 Xq21.31  100 (62)   58 (36)   3  (2)  

DXS6854 Xq26.1  107 (66)   52 (32)   3  (2)  

XHPRT Xq26.1  97 (60)   63 (39)   2  (1)  

X22 Xq28Yq  38 (66)   10 (17)   10 (17)  

D21S11 21q21.1  26 (16)   114 (70)   22 (13)  

D21S1246 21q22.2  40 (25)   97 (60)   25 (15)  

D21S1409 21q21.2  48 (30)   86 (53)   27 (17)  

D21S1411 21q22.3  25 (42)   111 (19)   23 (39)  

D21S1435 21q21.1  36 (23)   96 (60)   28 (18)  

D21S1444 21q22.13  33 (20)   103 (63)   25 (15)  

D18S386 18q22.1  22 (14)   112 (69)   26 (16)  

D18S390 18q22.3-18q23  72 (44)   80 (49)   10 (6)  

D18S391 18p11.31  39 (24)   105 (65)   18 (11)  

D18S535 18q12.3  31 (19)   108 (67)   18 (11)  

D18S819 18q11.2  39 (24)   107 (66)   16 (10)  

D18S976 18p11.31  41 (25)   100 (62)   21 (13)  

D13S305 13q13.3  57 (38)   80 (54)   12 (8)  

D13S628 13q31.1  45 (28)   104 (64)   8  (5)  

D13S634 13q21.33  50 (31)   96 (61)   12 (8)  

D13S742 13q12.13  14 (9)   133 (83)   13 (9)  

D13S797 13q33.2  36 (22)   111 (69)   13 (8)  

 

Podemos observar que para o cromossomo 13 o marcador mais frequentemente 

encontrado na população foi o D13S742, para o cromossomo 18 foi D18S386 e para o 

cromossomo 21 o D21S11. É importante ressaltar que esses marcadores indicam quais são 

os melhores para serem utilizadas na população brasileira visto que essa frequência indica a 

proporção de heterozigose.  
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6. Discussão 

 Na maioria dos países, incluindo o Brasil, a citogenética convencional tem sido 

utilizada em larga escala para a detecção de alterações cromossômicas como método de 

diagnóstico pré-natal. A vantagem desse método é a precisão dos resultados principalmente 

(3, 80), com relação à detecção de alterações cromossômicas estruturais como translocações, 

balanceadas ou não, inversões, deleções e duplicações. Isso é possível devido à alta resolução 

de técnicas de bandeamento, facilitando a interpretação dos cromossomos. Contudo, 

sabemos que o exame do cariótipo tem algumas limitações sendo a principal delas a 

necessidade do cultivo de células que precisam se multiplicar in vitro. Este exame, leva 

geralmente de 2 a 4 semanas para ser liberado por causa do tempo de cultura e da análise e 

interpretação dos resultados.  

 Além do tempo decorrido até o diagnóstico final, outra desvantagem do cariótipo, é 

que este necessita de mão-de-obra especializada para a interpretação correta dos resultados. 

A possibilidade de ocorrência de falha de crescimento das células fetais durante o período de 

cultura é o que mais preocupa as gestantes submetidas aos procedimentos invasivos para a 

diagnóstico de alterações cromossômicas fetais, pois, caso isso ocorra, provavelmente elas 

não se submeterão a uma nova coleta de amostra fetal, visto que, é um procedimento 

invasivo e doloroso. Não obstante, os pais ficarão sem saber se o filho possui a alteração 

cromossômica.  

 Gestantes submetidas a exames pré-natais anseiam pelo rápido resultado negativo 

de alterações cromossômicas de sua prole e qualquer procedimento que possa encurtar esse 

tempo de espera deve ser utilizado para que os pais não fiquem estressados em um momento 

tão delicado como a gestação. A ansiedade parental pode levar a complicações e até perda 
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fetal durante a gestação Portanto, a busca por outros métodos diagnósticos de detecção de 

aneuploidias aumentou a demanda de testes não convencionais tais como FISH, QF-PCR, 

arranjos de DNA e até de métodos mais recentes como análise de DNA fetal através do sangue 

materno e análise completa do genoma fetal.  

 Desde sua apresentação em 1993, a QF-PCR têm sido testada amplamente em 

diversos países com diferentes tipos de populações. Este teste tem se mostrado eficaz tanto 

para populações geneticamente heterogêneas (2, 11, 15-32, 66, 69) (altas taxas de 

casamentos aleatórios entre diferentes etnicidades), como para populações no qual o nível 

de heterozigosidade é mais baixo (47, 63, 71-73, 75) (alto número de casamentos 

consanguíneos ou casamentos de mesma etnicidade). Nenhum desses estudos retratava a 

eficácia desse teste para uma população amplamente heterogênea como a brasileira. Além 

disso, a QF-PCR já é padronizada e utilizada como único teste de detecção de aneuploidias 

em diversos países (2, 11, 15-32), nos serviços públicos e privados, e, no Brasil, somente os 

serviços privados oferecem esse tipo de teste. Os serviços públicos brasileiros utilizam 

unicamente a citogenética no diagnóstico de alterações cromossômicas numéricas. Diante 

disso, este estudo baseou-se na investigação da eficácia da QF-PCR em comparação com os 

resultados da citogenética convencional. 

 A QF-PCR apresentou uma concordância de 93% com o exame do cariótipo com 

sensibilidade de 90% e especificidade de 97,2%. Esses resultados estão em concordância com 

diversos estudos (7, 11, 19, 22, 66, 71, 75). Caso os rearranjos sejam excluídos da análise, a 

concordância se eleva para 98,1% com sensibilidade de 98,7% e especificidade de 97,2%. 

Todos os resultados puderam ser obtidos após 48 horas do início da análise o que está em 

concordância com a maioria dos estudos feitos até o momento (2, 22, 28, 60, 71). Devido a 
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rapidez na liberação dos resultados, a QF-PCR pode reduzir até 95% da ansiedade parental 

(2). 

 Era de nosso conhecimento que esse teste não possui a capacidade de detectar 

alterações cromossômicas estruturais. No nosso estudo, essas amostras alteradas 

estruturalmente representaram 4,93% do total e na população em geral essas alterações 

representam 1% (65). O número de alterações cromossômicas estruturais foi elevado no 

nosso estudo pois a maioria das amostras coletadas possuíam um alto índice de alterações 

nos exames de triagem obtidos antes dos procedimentos invasivos. As principais indicações 

clínicas para a coleta de células fetais são as malformações detectadas durante a 

ultrassonografia, translucência nucal aumentada, histórico familial de alterações 

cromossômicas ou gênicas e abortos recorrentes. A normalidade obtida pelo teste da QF-PCR 

ainda pode representar 0,1% de risco residual para alterações cromossômicas clinicamente 

significativas (75). Mesmo sendo de baixa frequência na população, essas alterações 

incomuns não devem ser excluídas do diagnóstico pré-natal devido à importância clínica para 

a sobrevida dos fetos afetados.  

 Dentre as amostras analisadas, foram detectadas duas amostras falso positivas 

(1,23%) e uma amostra falso negativa (0,61%). A amostra falso negativa foi obtida em um 

caso de mosaicismo para síndrome de Turner (cariótipo confirmado: 45, X / 46, XX). Sabe-se 

que a QF-PCR tem algumas falhas de detecção quanto a alterações cromossômicas numéricas 

que envolvam o par de cromossomos sexuais, X e Y. O principal problema referente a 

detecção dos cromossomos sexuais é a dificuldade de interpretação quando a QF-PCR 

apresenta padrão homozigoto que é indistinguível das amostras femininas que apresentam 

um único cromossomo X. A incorporação de mais marcadores do cromossomo X pode reduzir 

a probabilidade de homozigose e resultados inconclusivos (6, 21, 23, 29, 32, 70). 
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 Além disso, não é possível a detecção de indivíduos mosaicos pela QF-PCR, 

principalmente se as células alteradas forem menor do que 15% do total de células analisadas 

(2, 23). 

 As amostras falso positivas foram resultantes de uma amostra com cariótipo 

confirmado de feto feminino (46, XX), porém, com a descrição de metáfases poliploides e um 

feto normal masculino confirmado ao cariótipo (46, XY), respectivamente. A primeira, 

apresentou alterações nos cromossomos X, 13, 18 e 21 e foi diagnosticada como poliploide 

na QF-PCR. Não sabemos a implicação clínica desse caso pois o feto não foi analisado pós-

parto e não há relatos de caso como esse na literatura.  

 A segunda amostra falso positiva foi detectada como trissômica para o cromossomo 

18. Isso pode ter ocorrido devido a contaminação de células maternas ou duplicações 

microscópicas que não tem impacto no fenótipo fetal. Essa amostra apresentou um padrão 

extra de alelos entre dois fragmentos do cromossomo 18 indicando ser uma possível 

contaminação materna.  

 As contaminações de células maternas geralmente variam de acordo com o estudo 

devido ao tipo de procedimento realizado no momento de coleta das amostras. Esses 

resultados são mais comuns em amostras que apresentam resquícios de sangue materno. 

Para evitar esse tipo de contaminação, geralmente, recomenda-se que as amostras com 

manchas de sangue sejam lavadas com solução tampão várias vezes para que restem 

somente células fetais na análise. A contaminação materna também pode ser identificada 

caso amostras de sangue da mãe sejam recolhidas no mesmo momento em que as amostras 

a serem analisadas pela QF-PCR foram coletadas ou posteriormente a um resultado suspeito 

de contaminação (6). A partir daí, é possível fazer uma comparação de alelos sanguíneos e 

alelos fetais diminuindo a taxa inconclusiva de amostras em que há contaminação materna. 
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 As STRs não se alteram com a idade gestacional o que representa uma vantagem em 

relação aos marcadores não invasivos bioquímicos, já que estes necessitam ser testados em 

diferentes estágios da gestação para ter sua eficácia comprovada. Por terem tamanhos 

variados, essas sequências amplificadas são identificadas em vários loci polimórficos do 

genoma o que faz com que haja maior precisão na detecção de trissomias com baixas taxas 

de falso positivos. 

 Os marcadores mais informativos na nossa amostra populacional foram: D13S742, 

D18S386 e D21S11 que estão localizados nos cromossomos 13, 18 e 21, respetivamente. É 

importante ressaltar que esses marcadores indicam quais são os melhores para serem 

utilizadas na população brasileira visto que essa frequência indica a proporção de 

heterozigose com alta taxa de marcadores informativos o que resulta em melhores 

diagnósticos. O marcador também D21S11 apresenta altas taxas de heterozigosidade na 

população indiana (93,6%)(61). 

 O método pode ser feito em pequenas amostras, geralmente 1 mL já é suficiente (66). 

Pode ser feito uma única reação com todos os marcadores a serem analisados, isto faz com 

que o tempo gasto na metodologia seja menor se comparado a outros métodos de 

diagnóstico. Além do mais, esse teste é de fácil automação, reduzindo ainda mais o tempo 

até a liberação do resultado. Os resultados podem ser liberados entre 24 a 72 horas após a 

coleta das amostras, isso só dependerá do número de capilares existentes no sequenciador 

do laboratório. No nosso laboratório, o sequenciador ABI 3130 continha 4 capilares e foram 

processadas 96 amostras por dia.  

 Caso ocorra falha de amplificação das amostras, o que geralmente representa 1% dos 

casos ou menos (21, 65), as amostras podem ser analisadas novamente em um curto período 

de tempo. Marcadores de mutações pontuais podem ser incluídos na metodologia 
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aumentado o leque de doenças testadas, principalmente, se houver casos conhecidos dessas 

mutações na família o que levará a uma maior eficácia de diagnóstico. 

 As opiniões são bem divididas quando se trata em manter a QF-PCR como teste único 

de detecção de aneuploidias. Ogilvie et. al. (2003) (81), sugeriu substituir o cariótipo pela QF-

PCR e disse que nesse método molecular as vantagens da técnica superam as desvantagens. 

Entretanto, alguns autores afirmam que a substituição total da citogenética pode acabar 

resultando em um grande número de fetos afetados sem diagnóstico (20, 65, 82).  

 Quando o resultado da QF-PCR é normal, porém, os exames não-invasivos 

apresentaram resultados anormais deve-se fazer o cariótipo fetal, pois, é provável, que o feto 

seja afetado por alguma alteração que não é detectada pela QF-PCR. Sabe-se que, a 

combinação de diversos métodos não-invasivos e invasivos durante o triagem pré-natal leva 

a um diagnóstico mais preciso. 

 As amostras para utilização na QF-PCR são coletadas através de procedimentos 

invasivos. Isso representa uma desvantagem do método, pois, nem todos os casais estão 

preparados para se submeter a esse tipo de procedimento. O risco de aborto pós 

procedimento representa 1% e, embora seja considerado baixo, contudo, deve ser levado em 

conta.  

 O teste não pode detectar alterações em cromossomos que não estão contidos na 

amostras, o que acaba por limitar algumas alterações. Em locais nos quais não há o 

sequenciador a implantação desse teste pode ser cara e inviável. Recomenda-se também que 

o local contenha uma demanda de pelo menos 100 amostras a ser analisadas por dia para 

que o custo benefício seja válido. 
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 A QF-PCR é um teste rápido, robusto e eficaz. Esta metodologia é de fácil implantação 

e visa diminuir a demanda dos testes citogenéticos, aumentar a eficácia dos diagnósticos e 

diminuir o tempo de liberação dos resultados. Devemos analisar a possibilidade de 

implantação dessa metodologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) como forma de complemento à citogenética no 

diagnóstico de aneuploidias fetais. 
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7. Conclusão 

1. Foi possível detectar 93% de todas as alterações cromossômicas presentes nas 

amostras de líquido amniótico obtidas de gestante de risco utilizando a 

metodologia da QF-PCR.  

2. O teste apresentou 90% de sensibilidade e 97,2% de especificidade nesta 

amostragem em comparação a 100% de sensibilidade e especificidade 

encontradas pela citogenética.  
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8. Anexos 

8.1 –Anexo A -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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8.2 – Anexo B -  Aprovação na CAPpesq 
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