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RESUMO 
 

Suzuki KT. Investigação molecular por sequenciamento do gene CBP em 
portadores da Síndrome de Rubinstein-Taybi [Dissertação]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.  
 

 

A Síndrome de Rubinstein-Taybi (RTSs) é uma doença rara de herança 
autossômica dominante, caracterizada por dismorfismos craniofaciais, polegares e 
háluces alargados, deficiência intelectual e de crescimento. RTSs tem sido 
associada com mutações no gene CREBBP (CBP) e mutações menos frequentes 
no gene EP300 que foram descritas em oito indivíduos. CBP e p300 possuem alta 
homologia e são extremamente importantes em várias vias de sinalização, 
principalmente como coativadores de transcrição e na acetilação das histonas. 
Nosso estudo baseou-se na análise de alterações moleculares por sequenciamento 
direto do CBP, FISH e array-CGH em 20 pacientes com RTSs. Dos 20 pacientes 
avaliados por sequenciamento direto foram identificadas oito alterações 
moleculares, dentre estas, seis são alterações moleculares novas as quais não 
foram descritas na literatura, são elas: i) duas deleções (p.M747fs  STOP830 e 
p.G1011fs  STOP1021) ii) duas alterações do tipo nonsense (p.Arg1341X, 
p.Arg1498X) iii) três do tipo missense (p.Arg1907Trp, p.Leu604Pro e 
p.His1291Arg). Também identificamos um polimorfismo de único nucleotídeo (SNP) 
(rs115594471/ c.5874CT). Dois pacientes apresentaram deleção do gene CBP 
em um dos alelos, identificado pelo método array-CGH. Outro, apresentou uma 
translocação aparentemente equilibrada t(2;16), cuja análise subsequente com 
FISH revelou uma quebra na região do CBP. Neste trabalho, a taxa de detecção de 
alteração molecular no CBP por sequenciamento direto foi de 40% (08/20). Porém, 
a taxa de detecção das alterações moleculares no CBP foi de 55% (11/20), 
considerando a combinação das diferentes técnicas utilizadas (FISH, 
sequenciamento direto e array-CGH). Não houve correlação genótipo-fenótipo, 
exceto por uma maior frequência da presença de epicanto nos pacientes com 
alteração no CBP. Os resultados obtidos neste trabalho servem como o diagnóstico 
molecular para os pacientes com RTSs atendidos no Ambulatório do Laboratório de 
investigação Médica 001 (ALIM 001) do Instituto da Criança - FMUSP, contribuindo 
para uma melhor orientação médica, como também para realização do 
aconselhamento genético às famílias. 
 

 

Descritores: Hibridização Genômica Comparativa-Array; Proteína de ligação a 
CREB, Síndrome de Rubinstein-Taybi, Análise de sequência de DNA. 
 
 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Suzuki KT. Molecular investigation by sequencing of the CBP gene in patients with 
Rubinstein-Taybi syndrome [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2012.  
 

Rubinstein-Taybi syndrome (RTSs) is a rare autosomal dominant disease 
characterized by craniofacial dysmorphisms, broad thumbs and toes, mental and 
growth deficiency. RTS has been associated with CREBBP (CBP) gene mutations 
and less frequently with mutations in EP300 gene, which have been reported in 
eight individuals. CBP and p300 have high homology and are extremely important in 
many signaling pathways especially as transcriptional coactivators and histone 
acetylation. Our study was based on the alteration analysis by direct sequencing of 
the CBP, by FISH and array-CGH in 20 RTSs patients. We identified eight molecular 
alterations in 20 RTSs patients evaluated by direct sequencing: i) two deletions 
(p.M747fs  STOP830 and p.G1011fs  STOP1021) ii) two nonsense alterations 
(p.Arg1341X and p.Arg1498X) iii) Three missense alteration (p.Arg1907Trp, 
p.Leu604Pro and p.His1291Arg). Single-nucleotide polymorphism were also 
identified (rs115594471 / c.5874CT), and six of these are new molecular 
alterations, not described in literature. Two RTSs patients studied had CBP gene 
deletion in one allele, identified by array-CGH method. Other patient, presented with 
apparent balanced translocation t(2;16) in which the subsequent analysis using 
FISH, showed a break in region of CBP. In this work, the rate of detection of 
molecular alteration in CBP by direct sequencing in RTSs patient was 40.0% 
(08/20). However, the rate of detection of molecular alteration in CBP was 55.0% 

(11/20), considering the combination of different techniques (FISH, direct 
sequencing and array-CGH. No significant correlation could be established in this 
study between the different types of mutations and genotype-phenotype of RTSs 
patients, except a higher frequency of the presence of epicanthus in the RTS 
patients with alteration in the CBP. The results of this study serve as a molecular 
diagnosis for RTSs patients treated at the Ambulatory of the Medical Investigation 
Laboratory 001 (ALIM 001) of the Instituto da Criança - FMUSP, and this contributes 
to better clinical management, such as making an appropriate genetic counseling for 
families. 
 

 

Descriptors: Array-Comparative Genomic Hybridization, CREB-binding protein; 
Rubinstein-Taybi syndrome; Sequence analysis DNA.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUÇÃO 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Síndrome de Rubinstein-Taybi 

 

 

A Síndrome de Rubinstein-Taybi (RTSs) encontra-se catalogada 

(OMIM 180849) como uma doença autossômica dominante (AD) e 

caracteriza-se por dismorfismos craniofacial, polegares e háluces largos, 

baixa estatura e deficiência intelectual (Rubinstein, 1990). Em 1963, a RTSs 

foi descrita pela primeira vez em sete crianças que apresentavam 

manifestações clínicas semelhantes como, deficiência intelectual, anomalias 

faciais e dígitos largos (Rubinstein & Taybi, 1963) (Figura1). A partir disso, 

outros casos foram sendo relatados na literatura, colaborando na definição 

dos principais sinais clínicos apresentados pelos portadores da síndrome 

(Filipp, 1972; Coffin, 1964; Ciacci et al., 1988).  

A morbidade na RTSs está mais frequentemente relacionada às 

cardiopatias congênitas e as infecções respiratórias recorrentes que 

acometem os portadores da síndrome (Stevens et al., 1990; Wiley et al., 

2003). Além disso, eles também apresentam múltiplas malformações 

esqueléticas, alterações neurológicas, susceptibilidade aumentada á 

alterações endocrinológicas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e 

déficit de linguagem (Rubinstein, 1990; Rohlfing et al., 1971; Stevens, 1997). 

Os pacientes com RTSs apresentam uma predisposição a tumores benignos 
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e malignos, com frequência maior no sistema nervoso central e neoplasias 

malignas da linhagem hematopoiética, como leucemias e linfomas 

(Siraganian et al., 1989; Miller e Rubinstein, 1995).  

O coeficiente de inteligência (QI) nos pacientes com RTSs varia de 30 

a 79, com uma média de 51 e aproximadamente 52% dos afetados 

apresentam QI inferior a 50 (Rubinstein, 1990).  

 

 

 

A) B)

 

 

A)

C) D)

B)

 

 
 
Figura 1 - (a e b)- Paciente com 23 anos: dismorfismos craniofaciais típicos 
da RTSs; (c e d) polegares alargados e com desvio radial, falanges distais 
curtas e alargadas. 
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A RTSs é uma doença rara, cuja incidência é de 1:125.000 a 

1:330.000 nativivos, sem predomínio de sexo ou cor. Na maioria das 

famílias, a ocorrência é esporádica, mas existem alguns casos familiares 

descritos na literatura (Hennekam et al., 1989; Hennekam et al., 1990; El 

Hafidi et al., 2004).  

O diagnóstico da RTSs é essencialmente clínico e baseia-se no 

reconhecimento de dismorfismos craniofaciais e de outras características 

clínicas. As alterações faciais da RTSs não são facilmente reconheciveis no 

período neonatal e na lactância, tornando-se mais evidentes na infância 

(Rubinstein, 1990). Os indivíduos com suspeita clínica de RTSs devem ser 

avaliados por geneticista pediátrico especializado em dismorfologia (Wiley et 

al., 2003).  

A presença dos polegares e/ou háluces curtos e alargados são 

considerados critérios maiores para o diagnóstico da RTSs, já que ocorrem 

em 100% dos casos (Rubinstein, 1990). Anormalidades nos estudos 

citogenéticos e moleculares dos pacientes com RTSs são detectadas em 

55% dos casos. Desse modo, resultados citogenéticos e moleculares 

normais não excluem o diagnóstico da RTSs (Hennekam et al., 1990; 

Hennekam et al., 2006).  

A descrição de casos familiares é rara e geralmente de herança AD, 

sugerindo que a maioria dos casos de RTSs ocorre devido à mutação de 

novo, ou seja, os pais são aparentemente sadios. Quanto ao 

aconselhamento genético, o risco de recorrência para a irmandade dos 

indivíduos é de 0,1% baseado em dados empíricos. Para os filhos (a) dos 
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pacientes com RTSs pode ser elevado até 50% (Hennekam, et al., 1990).  

A etiologia da RTSs ainda é bastante investigada por vários 

pesquisadores, devido aos rearranjos cromossômicos e microdeleções 

encontrados na região 16p13.3. (Roelfsema, et al., 2005; Barthold, et al., 

2007; Zimmermann, et al., 2007; Bartsch, et al., 2010). Nesta região do 

cromossomo 16, localiza-se o locus do gene CBP (CREB Binding Protein - 

CREBBP). Petrij et al.(1995) demonstraram que a RTSs é causada não 

apenas por rearranjos cromossômicos envolvendo a região 16p, mas 

também por mutações de ponto, translocações e inversões cromossômicas, 

e até deleções parciais ou completas no próprio gene CBP, sugerindo que a 

perda funcional de uma das cópias deste gene pode levar às anormalidades 

de desenvolvimento e deficiência mental observadas nos pacientes com 

RTSs.   

Em 2005, surgiram os primeiros relatos do envolvimento de outro 

gene, EP300 (proteína p300), como causa de RTSs em três indivíduos, cujo 

fenótipo não era típico (Roelfsema et al., 2005). As mutações no EP300 na 

RTSs são raras e até o momento só foram encontradas em oito indivíduos 

que apresentaram sinais clínicos incompletos da síndrome (Roelfsema et al., 

2005; Barthold et al., 2007; Zimmermann et al., 2007; Bartsch et al., 2010; 

Foley et al., 2009; Tsai et al., 2010).  
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1.2 Estrutura e função do gene CBP correlação com o gene Ep300 

 

 

O CBP foi descrito pela primeira vez por Chrivia et al. (1993), como 

um coativador transcripcional e a denominação dada ao CBP baseia-se na 

interação com a proteína CREB (CREB-binding protein- CBP), que é 

regulada pelo AMP cíclico. O CBP possui 31 exons, ocupa 159 kb do DNA 

genômico e codifica uma proteína de 265 kDa com 2.442 aminoácidos (Giles 

et al., 1997). As mutações no gene CBP, que inativa um dos alelos nos 

afetados pela RTSs, variam desde mutações de ponto, translocações e 

inversões cromossômicas até deleções parciais ou completas do gene (Petrij 

et al.,1995). O CBP parece ser crucial em certos estágios do 

desenvolvimento embrionário, o que explica todas as alterações fenotípicas 

que caracterizam a RTSs (Goodman e Smolik, 2000). 

Existem hipóteses de que o CBP atue como transdutor de sinais 

provenientes de diversas vias celulares de sinalização, além de possuir 

atividade histona acetil-transferase (HAT) intrínseca (Goodman e Smolik, 

2000; Bannister e Kouzarides, 1996; Murata et al., 2001; Kalkhoven et al., 

2003). Os fatores de transcrição dessas vias precisam competir entre si por 

uma quantidade limitada da proteína CBP disponível no núcleo da célula e 

por meio da acetilação das histonas, abre a estrutura de sua cromatina no 

locus onde ela precisa ser expressa, sendo processo essencial para a 

expressão gênica. A interação da CBP também promove a acetilação de um 
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grande número de outras proteínas, permitindo o acesso de fatores 

transcripcionais ao DNA (Goodman e Smolik, 2000).   

O CBP é composto por domínios conservados caracterizados por 

Bromo cbp_like, Zinc finger ZZ_CBP, KAT11 (ou HAT), KIX, DUF 902, zinc 

finger TAZ, domínio de ligação da CREB e PAT1, que participam e atuam 

em diferentes etapas de sinalização e funções celulares básicas, tais como o 

reparo do DNA, crescimento, diferenciação celular, apoptose e também 

atuam sobre genes supressores de tumores como o p53 (Gu e Roeder, 

1997; Vilella et al., 2002; Baldwin et al., 1996; Chen e Greene, 2004).  

Na descrição geral dos domínios do CBP, um dos domínios mais 

importantes incorporados nos genes CBP/ EP300 é o KAT11, que além de 

ser necessário á acetilação das histonas, está envolvido com muitos 

processos celulares, incluindo a transcrição, reparo do DNA e montagem da 

cromatina (Das et al., 2009; Marchler-Bauer et al., 2011). O domínio Bromo, 

além de participar da acetilação de histonas e de proteínas não histonas, 

ativa transcrição; o domínio PAT1 é necessário para transmissão precisa de 

cromossomos durante a divisão celular e a função do domínio DUF902 ainda 

é desconhecida (Marchler-Bauer et al., 2011). 

O domínio Zinc finger tipo ZZ, coordena dois íons de zinco e 

provavelmente participa de andaimes de ligação molecular, oferecendo sítios 

de ligação para coativadores transcripcionais, bem como o domínio TAZ2 

que se faz presente duas vezes no gene CBP e liga-se a outros fatores de 

transcrição como a proteína supressora de tumor p53, E1A oncoproteína, 

MyoD e GATA-1. (Gu e Roeder, 1997; Marchler-Bauer et al., 2011).  
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A ligação da proteína CREB ao gene CBP se faz por meio do domínio 

KIX que efetua a transativação de fatores nucleares, incluindo myb e jun, 

além de recrutar RNA polimerase II responsável pela maquinaria de 

transcrição basal. A ativação do domínio KIX também ativa produção de 

hormônios da tireóide e receptores de retinóides (Parker et al., 1997; 

Radhakrishnan et al., 1997).  

O CBP humano apresenta elevado grau de homologia estrutural e 

funcional com o gene EP300, que se localiza na região cromossômica 

22q13.2. Ambos os genes encontrarem-se conservados nos mamíferos e 

estão relacionados com etiologia da RTSs. (Janknecht, 2002; Lundblad et 

al., 1995).  

 

 

1.3 Principais achados citogenéticos e moleculares na RTSs 

 

 

Os primeiros estudos citogenéticos e moleculares da síndrome 

surgiram após quase três décadas do primeiro relato, a partir da descrição 

de rearranjos cromossômicos na banda 16p13.3 associadas à RTSs. 

 

 



9 

 

Keli Tieko Suzuki 
 

 

1.3.1 Translocações 

 

 

Em 1991, Imaizumi e Kuroki observaram uma translocação recíproca 

de novo t(2,16)(p13.3;p13.3) em um paciente japonês com RTSs. No ano 

seguinte, Tommerup et al. (1992) relataram translocação recíproca 

balanceada de novo t(7;16)(q34;p13.3) em um paciente masculino com 

ponto de quebra em 16p, envolvendo a mesma banda p13.3. No mesmo 

ano, Lacombe et al. (1992) descreveram um lactente com RTSs que 

apresentava inversão pericêntrica em um dos cromossomos 16 e concluíram 

que o gene responsável pela RTSs estava localizado na região 16p13.3. 

Desde então, essa região passou a ser investigada nos pacientes com RTSs 

com técnicas citogenéticas de alta resolução, como hibridização in situ por 

fluorescência (FISH) e estudos moleculares. 

 

 

1.3.2 Microdeleções  

 

 

Breuning et al. (1993) investigaram a região 16p13.3 com FISH 

pressupondo a presença de uma microdeleção, utilizando duas sondas, N2 e 

RT1. Estes autores demonstraram que o sinal de RT1 estava ausente em 

um dos alelos do cromossomo 16 nos seis afetados pela RTSs. Não havia 
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alteração da região de RT1 nos genitores de 5 dos 6 pacientes com deleção, 

indicando que os pacientes apresentavam mutações de novo. 

Posteriormente, vários pesquisadores realizaram estudos com a técnica de 

FISH utilizando a sonda RT1 para identificar microdeleção na região 16p13.3 

(Tabela 1).  

Blough et al. (2000) realizaram estudos de FISH em 66 pacientes com 

RTSs, utilizando as sondas RT100, RT102, RT166, RT191 E RT203. Cinco 

dos 66 pacientes (9%) apresentavam deleções: i) deleção na região 5’ do 

gene CBP, porém sem deleção na região 3’; ii) deleção total do gene CBP; 

iii) deleção do gene CBP exceto a região 5’ e iv) deleção intersticial na 

região 3’. Estes autores verificaram que não houve diferença nas 85 

características clínicas estudadas na correlação genótipo-fenótipo entre os 

pacientes com ou sem deleção.  

Em vários trabalhos a frequência de microdeleção detectada pelo 

teste de FISH com as sondas RT1 (ou RT100), variou de 4 a 25,0%, com 

uma média de 9,6% (Tabela 1). A sonda RT1 ocupa cerca de 29 kilobases 

(kb) da região 3’ do gene CBP, enquanto a parte transcrita do gene tem 

extensão de 146 kb do DNA genômico (Petrij et al., 2000). Portanto, o teste 

de FISH com resultado negativo não é suficiente para afastar o diagnóstico 

de RTSs. A extensão da deleção no gene CBP descrita em alguns trabalhos 

varia amplamente, desde deleções inferiores a 50 kb (Blough et al., 2000) 

até superiores a 650 kb (Petrij et al., 1995).   
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Tabela 1 - Microdeleções em 16p13.3 detectadas por FISH com a sonda 
RT1 em pacientes com RTSs 

Deleção/ total de casos % com deleção Referências 

6/24 25.0 Breuning et al. (1993) 

1/25 4.0 Masuno et al. (1994) 

2/16 12.5 McGaughan et al. (1996) 

7/64 10.9 Wallerstein et al. (1997) 

3/30 10.0 Taine et al. (1998) 

5/66 7.6 Blough et al. (2000) 

14/171 8,2 Petrij et al. (2000) 

38/396 9,6 Total 

 

 

 

1.3.3 Mutações de ponto  

 

 

Mutações de ponto no gene CBP também têm sido implicadas como 

causa da RTSs. Petrij et al. (1995) utilizaram o teste da proteína truncada, 

no qual fragmentos específicos do gene são transcritos e traduzidos in vitro 

com a finalidade de detectar “paradas” no processo de tradução da proteína. 

A análise dos primeiros 1,2 kb do gene CBP em 16 pacientes com 

diagnóstico clínico de RTSs mostrou uma substituição de um único par de 

bases que resultou em parada prematura da tradução em dois pacientes. 

Em posterior estudo multicêntrico, Petrij et al. (2000) demonstraram que as 

mutações no gene CBP geraram proteínas truncadas em 4 dos 37 

pacientes. 
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 Com a finalidade de determinar a frequência de mutações de ponto na 

RTSs, Bartsch et al. (2005) realizaram estudo em 45 pacientes com RTSs, 

utilizando a técnica de sequenciamento genômico, dividindo-os em 3 

categorias: i) 30 pacientes com quadro clínico típico da RTSs (grupo 1); ii) 8 

pacientes com RTSs moderada ou incompleta (grupo 2); iii) 7 pacientes com 

diagnóstico sugestivo de RTSs devido a presença de características clínicas 

isoladas da RTSs (grupo 3). Bartsch et al. (2005) verificaram 17 mutações 

(56,6%) no primeiro grupo, 2 mutações (25%) no segundo grupo e nenhuma 

mutação no terceiro grupo. Em geral, as mutações ficaram distribuídas ao 

longo do gene, não constituindo hot spots e verificou-se maior detecção de 

mutação nos pacientes com quadro clínico típico da RTSs.   

Diante da importância crescente do gene CBP como causa da 

síndrome de Rubinstein-Taybi, e também da inexistência de diagnóstico 

molecular nos pacientes com RTSs atendidos no Instituto da Criança/HC-

FMUSP, verificamos a necessidade do estudo clínico-molecular para que 

pudéssemos realizar um aconselhamento genético apropriado aos familiares 

dos propósitos. O trabalho em questão poderá também contribuir com mais 

informações sobre esse gene, bem como correlacioná-las com 

manifestações clínicas graves e ainda pouco descritas na literatura, tais 

como as alterações no sistema imunológico e as neoplasias. Portanto, o 

presente trabalho investigou alterações moleculares no gene CBP em 20 

pacientes com diagnóstico clínico de RTSs.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo deste estudo foi realizar a investigação das possíveis alterações 

moleculares no gene CBP em 20 pacientes com RTSs. 

 

 

2.1 Objetivos específicos: 

 

 

 Analisar o tipo e a frequência de alterações moleculares encontradas no 

gene CBP em pacientes portadores da RTSs e relacionar com alterações 

citadas na literatura. 

 

 Correlacionar as alterações moleculares no gene CBP com o fenótipo dos 

propósitos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

 

3.1.1 Pacientes 

 

 

A casuística compreendeu 20 pacientes com RTSs não aparentados 

(13 indivíduos do sexo feminino e 7 indivíduos do sexo masculino, com idade 

entre 5 meses a 32 anos), cujo diagnóstico foi essencialmente clínico e 

realizado por médico geneticista, utilizando critérios clínicos definidos pela 

presença dos quatro principais sinais clínicos da síndrome: fácies peculiar, 

anormalidades esqueléticas (principalmente, polegares e/ou háluces 

alargados), déficit de crescimento e deficiência intelectual (Hennekam et al., 

1990). O grupo estudado consistiu de crianças, adolescentes e adultos com 

RTSs atendidos no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICR- HC/FMUSP) 

(Tabela 2), que na inexistência de um centro de atendimento especializado 

para essa síndrome, devido sua incidência rara, o ICR- HC/FMUSP por 

possuir médicos-geneticista especialistas nessa síndrome, assumiu o 

atendimento assistencial dos pacientes com RTSs, e contou com a 

colaboração da associação de pais e amigos dos portadores da RTSs 

(ARTS). O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Investigação 
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Médica 36 (LIM 36) do HC-FMUSP. Todos os pacientes foram oriundos de 

famílias brasileiras e de aspecto caucasóide.  

 

 

Tabela 2 - Descrição dos pacientes (registro Hospital das Clinicas, sexo e 
idade) avaliados no presente estudo – dados de 2003 a 2010 

Paciente RGHC Sexo Idade na 1ª 

avaliação (anos) 

P1 6115337G Feminino 11 

P2 88201420E Masculino 24 

P3 6084806K Feminino 11 

P4 6115906D Feminino 15 

P5 3006041J Feminino 16 

P6 6114632E Feminino 10 

P7 4028002B Feminino 24 

P8 6125862J Masculino 23 

P9 6116474K Feminino 9 

P10 6114252D Feminino 3 

P11 6115789G Feminino 27 

P12 6116475J Feminino 32 

P13 6023298C Feminino 23 

P14 6115008E Masculino 17 

P15 6123761C Masculino 8 

P16 6145905I Masculino 4 

P17 44122037K Masculino 7 

P18 3064328D Masculino 13 

P19 6150643H Feminino 6 

P20 5260037D Feminino 0,5 

 

 

Os pacientes foram submetidos à anamnese e exame físico completo, 

de acordo com protocolo estabelecido pelo ALIM 001-ICR. 
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Todos os pacientes tem exames de cariótipo em bandamento G e a 

maioria com resultado normal, exceto a paciente 13, que apresentou uma 

translocação aparentemente equilibrada t(2;16). Uma análise subseqüente 

com FISH, realizada pelo nosso grupo em outro estudo, revelou um cariótipo 

46,XX.ish t(2;16)(p11.2;p13.3)(RT100+,RT166-;RT100+;RT166-), mostrando 

uma quebra exatamente na região do gene CBP. No estudo de Torres et al 

(2008) foi realizada análise pelo método de hibridação genômica 

comparativa com oligos (array-CGH) em nove pacientes que mostrou a 

deleção do gene CBP em dois pacientes (P3 e P8). 

Os protocolos clínicos e laboratoriais estabelecidos foram submetidos 

à Comissão de Ética do Hospital das Clínicas (CAPPesq – processo no. 

0473/08), bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Após explicação detalhada do objetivo do estudo e de suas limitações, os 

responsáveis pelos pacientes assinaram o TCLE e somente após a 

assinatura, os pacientes foram incluídos no estudo. Nossos pacientes fazem 

parte da ARTS composta de 143 integrantes, com sede na cidade de São 

Paulo (www.arts.org.br). 
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3.1.2 Indivíduos controles  

 

 

Utilizamos amostras sanguíneas de quatro adultos jovens e saudáveis 

com idade de 20 a 35 anos, sem história de síndrome de Rubinstein-Taybi 

na família, apenas para padronização das condições de amplificações dos 

primers. 

 

 

3.1 Métodos  

 

 

3.2.1 Coleta de sangue e extração de DNA genômico 

 

 

 Foram coletadas amostras de sangue periférico (10mL) dos pacientes 

e indivíduos controles em tubo com anticoagulante (EDTA) para a extração 

de DNA. Todas as coletas realizadas nos pacientes foram acompanhadas 

pelos pais ou responsáveis, que colaboraram no momento da coleta. Os 

tubos contendo sangue foram encaminhados para o LIM 36 pela equipe de 

enfermagem do Instituto da Criança-HC-FMUSP. A extração de DNA 

genômico dos pacientes e controles foi realizada das amostras de sangue 

periférico, utilizando blood genomic Prep Mini Spin kit (GE Healthcare, USA), 

conforme instrução do fabricante. 
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3.2.2 Quantificação, diluição e armazenamento das amostras 

 

 

A quantificação e a verificação da qualidade do DNA extraído foram 

realizadas, utilizando-se nanoespectrofotômetro (NanoVue® - GE 

Healthcare, USA). As amostras de DNA para uso imediato foram diluídas 

para a concentração de 25 ng/µL, aliquotadas, identificadas e conservadas a 

-20 ºC. Amostras concentradas de DNA foram conservadas a -80 ºC.  

 

 

3.2.3 Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores (“primers”) e 

Padronização das Reações em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

 

Utilizamos 38 pares de primers localizados nas regiões intrônicas que 

compreende os 31 exons do gene CBP. Os primers foram desenhados 

conforme estudo de Coupry et al. (2002) e o exon 31, pela sua extensão, foi 

dividido em vários conjuntos de primers para o estudo e o exon 2 foi dividido 

em duas partes, estes foram desenhados no programa Primer Express® 

(Applied Biosystems, USA). Entretanto, este trabalho apresentou algumas 

dificuldades durante sua realização, que embora na literatura esteja descrito 

as condições e os desenho dos primers (Coupry et al., 2002; Udaka et al., 

2005), foi necessário para o estudo, uma nova padronização das condições 

da PCR para todos os primers. Na Tabela 3 estão descritos as sequências 
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dos primers, bem como, as condições de amplificação.  

Tabela 3- Sequências dos primers referentes aos 31 exons do gene CBP e 
as condições de amplificação por PCR. 

Gene 
CBP  

(exons) 

Peso 
molecular 

do 
fragmento 

(bp) 

Primer Sequência do Primer 5’   3’ 
MgCl2 e 

Temperatura 

Exon 1 
(890 bp) 

400 
EX1-L GTTGCTGTGGCTGAGATTTGG 

- 
EX1-R GACAGTCCTGCGACGAACTTC  

Exon 2 
(713 bp) 

798 

EX2-1L TGGCAGTTGGAGAGCTGTAA 

1,5 mmol/l – 62°C 
 

EX2-1R TCATGCAGATACCAGGTCCA 

EX2-2L AGCCAGGGAGATTCTTCAGC 

EX2-2R GTGGTCCCATTTTACGCATT 

Exon 3 
(177 bp) 

284 
EX3-L CCCAGGCCCTTCCTTTTAT 

1,5 mmol/l – 59°C 
EX3-R ACCCACCGGAGAGCCATA 

Exon 4 
(241 bp) 

369 
EX4-L AGCTTTTGCTTTTGTTTGAGA 

1.5 mmol/l – 59°C 
EX4-R TCCTGACCTCTACCACTAGGAG 

Exon 5 
(114 bp) 

258 
EX5-L TTGAAAGTGTGACGATTTGGA 

1,5 mmol/l - 59°C 
EX5-R TGCCCACTCCCTACCTACTC 

Exon 6 
(243 bp) 

354 
EX6-L CGTGGGCTTCTCCCTTTTAC 

1,5 mmol/l -54°C 
EX6-R TTTGCTGCATGTGGACAAGT 

Exon 7 
(103 bp) 

232 
EX7-L TGGTGGCATGTTGGTTATCT 

1,5 mmol/l - 59°C 
EX7-R TGCTCCTGTTGGACTGTCAC 

Exon 8 
(147 bp) 

288 
EX8-L TGTGGTGGCAGAAGAACCTT 

1,5 mmol/l – 57°C 
EX8-R CAATGGGCAACACAGGAATA 

Exon 9 
(118 bp) 

273 
EX9-L GGACGAAACCCCATGTCTTT 

2,5 mmol/l - 59°C 
EX9-R TTCCAGATAACAAAGCAGACAAA 

Exon 10 
(172 bp) 

276 
EX10-L CAACACAGATCATTCAGTTGCTT 

1,5 mmol/l – 56°C 
EX10-R CAGGCTAAGGGATGGCAGTA 

Exon 11 
(45 bp) 

189 
EX11-L AAGAAATTTCCTATTCCTGAATCAA 

3 mmol/l – 61°C 
EX11-R CAGTGAAAGTTATGGCTGTTGAA 

Exon 12 
(125 bp) 

195 

EX12-L GTAAAACGACGGCCAGTTTTCTGTTGCC
TGTGCGTTCCATC 2 mmol/l – 59°C 

EX12-R GATTCTCAAGTGACATGAATTCTGCTGC 

Exon 13 
(180 bp) 

292 
EX13-L CGTCAGCTTCCGAACTACAG 

2 mmol/l – 57°C 
EX13-R AAAAACCAAAACTTAACACAAGAATTT 

Exon 14 
(417 bp) 

505 
EX14-L TTTTCAAACGGGGGAAATAA 

1,5 mmol/l – 52°C 
EX14-R GAGTCTTGGCCCAAAAACAG 

Exon 15 
(180 bp) 

297 
EX15-L TGCATGAGCAGCATAGTTGA 

2 mmol/l – 57°C 
EX15-R GTTGCGATACGCAGTAATG 

Exon 16 
(190 bp) 

320 
EX16-L AGAGTCTTCCCGTGAGGTTG 

2 mmol/l – 57°C 
EX16-R TCCTAACACCGTGGAAAAGC 

Exon 17 
(119 bp) 

325 
EX17-L CATCGTGGCTGGGATGTCAC  

2 mmol/l - 62°C 
EX17-R AACAATGGACACTCAGAA GTCACACC  

Exon 18 
(240 bp) 

365 
EX18-L GCCAGATGAGACTGGCATTT 

3 mmol/l - 52°C 
EX18-R ACCCCTCTGGCTGGATTAAC 

Exon 19 
(89 bp) 

201 
EX19-L GAACATTATAAGACAGTAAATGGAATG 

2 mmol/l – 60°C 
EX19-R ACGTGCCTTGCCCTAAGAC 

“CONTINUA” 
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Tabela 3- Sequências dos primers referentes aos 31 exons do gene CBP e 
as condições de amplificação por PCR. “conclusão” 

 

Gene 
CBP  

(exons) 

Peso 
molecular 

do 
fragmento 

(bp) 

Primer Sequência do Primer 5’   3’ 
MgCl2 e 

Temperatura 

 
 

 
  

 

Exon 20 
(81 bp) 

190 
EX20-L TTGGGTGGCTGTGTGTTATG 

2 mmol/l – 57°C 
EX20-R TTTAAGGTCACCCTCCCTCA 

Exon 21 
(57 bp) 

192 
EX21-L CAAAATAACATTCCAGAGACCCTA 

2 mmol/l – 60°C 
EX21-R CCGATTTCAAACCAAAACTGA 

Exon 22 
(78 bp) 

246 
EX22-L GGACGCACACACAGACTTCTAC 

2,5 mmol/l - 61°C 
EX22-R ACAATGAATGAGATGCAGTAGCC 

Exon 23 
(68 bp) 

200 
EX23-L TGCATTTTGTTGGTTTGACAAT 

1,5 mmol/l – 60°C 
EX23-R GGGGACAATTTCTACAAGTTTCTAA 

Exon 24 
(151 bp) 

274 
EX24-L TGCTGTTGAAGCCCTCTCAC 

1.5 mmol/l – 60°C 
EX24-R CAAGAGCTTTGCAGAGAGCA 

Exon 25 
(147 bp) 

258 
EX25-L CTGGTGTGCAGAAGCACCT 

1.5 mmol/l – 61°C 
EX25-R CACGGCTCACTGAATGACAC 

Exon 26 
(114 bp) 

308 
EX26-L TTCCAGGGTGTTGTTTGTTG 

1.5 mmol/l – 56°C 
EX26-R GGATGGAAAAATAAAAACGCATA 

Exon 27 
(166 bp) 

301 
EX27-L CTTAAAGGCAGGGCCGATT 

1.5 mmol/l – 60°C 
EX27-R TGCAAGAAAAAGGCACACAA 

Exon 28 
(168 bp) 

327 
EX28-L CACACATGCATGGGACTCTG 

2,0 mmol/l - 62°C 
EX28-R GACACGTGGGCAATGGAG 

Exon 29 
(162 bp) 

258 
EX29-L ACTTGCCTGGTCTCACAGC 

2,0 mmol/l – 62°C 
EX29-R TGCGAGTCTTTCCCTCCTC 

Exon 30 
(282 bp) 

350 
EX30-L CCCTTGTGTGGGACTAAAGC  

1.5 mmol/l – 55°C 
EX30-R ACCATCAGGTACAGACACCAACC  

Exon 31 
(3077 bp) 

 

394 
EX31a -L ACAGACCCAGACTTAGCGGTG  

1.5 mmol/l -58°C- 
EX31a -R CTTGTGTTTGATGTTGAGGCAGAAGG 

368 
EX31b -L GGTGTGCAAGCAGCTCATCG 

1.5 mmol/l – 61°C 
EX31b –R TGGTAGGCTTCCCTGTGGAC 

400 
EX31c-L ACCCGTGAGCATGTCACCAG 

1.5mmol/l – 64°C 
EX31c-R CTGGGCCTGCATGGATATCAC   

443 
EX31d -L TGAATGTGCCCCGACCCAAC 

1.5 mmol/l- 62°C- 
EX31d-R AGCCTGCATGGCATTCAGGTTC 

435 
EX31e-L AATCAAACCCGCAGCTAA TG 

1.5 mmol/l -61°C- 
EX31e-R CTTGAGGCTGCTGGAACTG 

481 
EX31f-L GAATCCACAGTACCGAGAAATGTTACG  

2 mmol/l -62°C- 
EX31f-R AGACCGCACCTGGTTACTAAGG 

486 
EX31g-L CCCAGCAACACATGCTCT CAG 

1.5 mmol/l -62°C- 
EX31g-R GGAAGTCGCAGTTCCATCTAGG 
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Para a PCR foram utilizados 2 µL (50 ng/uL) de DNA genômico, 2,5 

µL tampão (10X) (LGC biotecnology, USA), 0,5 µL de 

desoxirribonucleotídeos (dNTP)– dATP, dTTP, dCTP e dGTP (5uM/µL - LGC 

biotecnology, USA), 0,1 µL (5U/µl) de enzima Easy Taq DNA polimerase 

(LGC biotecnology, USA); 0,25 µL de cada primer Foward e Reverse (4µM/ 

µmol - Invitrogen, USA), completando com água ultrapura para um volume 

total de solução de 25 µL. As concentrações de MgCl2 (LGC biotecnology, 

USA) estão especificadas para cada primer na tabela 3. A PCR foi realizada 

no equipamento termociclador (MJ Research, EUA) com a seguinte 

programação: etapa inicial de desnaturação de 6 minutos a 94ºC, seguida de 

10 ciclos de 30 segundos de anelamento em temperatura específica para 

cada iniciador, e 30 segundos de extensão a 72 ºC, a programação repete 

mais uma etapa de desnaturação a 94 ºC por 30 segundos e segue com 30 

ciclos de 45 segundos de anelamento em temperatura específica para cada 

iniciador e 30 segundos de extensão a 72 ºC. As amplificações foram 

encerradas por etapa de extensão final de 5 minutos a 72 ºC e para uso, as 

amostras amplificadas foram mantidas a 4ºC. Para cada um dos pares de 

primers foi realizado ajustes nas temperaturas de anelamento e nas 

concentrações  MgCl2 até a obtenção de padrões que estivessem bem 

definidos para todos os exons do gene CBP.   

 Para visualização dos produtos obtidos da amplificação por PCR foi 

realizado eletroforese em cuba horizontal (Biometra, Alemanha) com gel de 

agarose a 2% (Invitrogen, USA) em tampão Tris-Ácido Acético-EDTA (TAE) 

1X (Invitrogen, USA).  
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Nos poços do gel de agarose foram aplicados 4µL das amostras 

(produto amplificado - DNA) com 1µL de Loadding Buffer (azul de 

bromofenol 0,25%, xilenocianol 0,25% e glicerol 30%) e 1 µL do padrão de 

peso molecular (Ladder, Invitrogen, USA) de 50 pb diluído em 9µL de TAE e 

2µL de Lodding Buffer. A corrida das amostras no gel de agarose foi 

realizada por aproximadamente 35 minutos a 110V e 90 mA. Em seguida, o 

gel de agarose foi corado com brometo de etídio (0,5 ng/mL), visualizado e 

fotografado na luz ultravioleta no equipamento de fotodocumentação (Alpha 

Innotech, USA). 

 

 

3.2.4  Técnica de sequenciamento 

 

 

As amostras de DNA amplificadas por PCR foram purificadas por 

meio de colunas do Kit de Purificação GFX PCR DNA e Gel Band 

Purification (Amersham Pharmacia Biotech, USA), conforme instrução do 

fabricante. Para o sequenciamento, foi utilizado o kit CyTM5 Thermo 

Sequenase Dye terminator (Amersham Pharmacia Biotech, USA), seguindo 

instrução do fabricante. A leitura do sequenciamento foi realizada no 

equipamento MegaBace (Amersham Pharmacia Biotech, USA) do 

laboratório de Investigação Médica 56 (LIM 56). 
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3.2.5 Análise estatística e do sequenciamento 

 

 

A análise estatística da correlação entre as alterações moleculares no 

CBP com o fenótipo dos propósitos foi realizada utilizando o teste exato de 

Fisher por meio do programa GraphPad Prism  (San Diego, CA, USA).  

Foram considerados significativos os valores de p ≤ 0,05. A análise do 

sequenciamento foi realizada no programa Chromaspro versão 1.34 

(Technelysium Pty Ltd, Austrália) e comparados á sequência que constam 

no banco de dados (NCBI Blast – Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 Sequenciamentos do gene CBP dos portadores de RTSs 

 

 

Os resultados exposto neste trabalho são referentes ao 

sequenciamento direto do exon 2 ao 31 do gene CBP de 20 pacientes com 

RTSs, que resultou na identificação de 8 alterações nucleotídicas 

confirmadas em replicatas: i) duas deleções, ii) três alterações do tipo 

nonsense e iii) três do tipo missense. Dentre essas, seis alterações são 

novas, não descritas na literatura e duas mutações identificadas nesse 

estudo, do tipo nonsense, já foram descritas por Udaka et al. (2005) e 

Coupry et al. (2002). Foi também identificado um polimorfismo de único 

nucleotídeo (SNP) catalogado no banco de dados do single nucleotide 

polimorphism – SNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  

É importante esclarecer que não foi possível realizar o 

sequenciamento do exon 1 do CBP, pois após várias tentativas de 

amplificação com diferentes condições de temperatura de anelamento e 

concentrações de cloreto de magnésio, não obtivemos êxito na analise 

desse exon.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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4.1.1 Deleção 

 

 

Foram visualizadas deleções nos exons 12 e 15 nos pacientes P7 e 

P12, respectivamente. A análise da sequência do exon 12 do paciente P7 

revelou uma deleção de 8 nucleotídeos (c.2444del8bpfs), levando ao 

desemparelhamento no quadro de leitura, que pode ter produzido uma 

proteína CBP reduzida, mantendo-se apenas 746 aminoácidos, devido à 

formação de um códon de parada 79 aminoácidos adiante no exon 14 

(Figura 2). A deleção está localizada na região do domínio PAT1. 

 

 

 

A             

B           

 
 
Figure 2 - Exon 12 do gene CBP: A) Deleção de 8 nucleotídeos 

(c.2444del8bpfs) presente no paciente P7; B) Sequência de nucleotídeos do 
BLAST, demonstrando em sublinhado os nucleotídeos que foram deletados 
no paciente.  
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O paciente P12 apresentou deleção de um nucleotídeo no exon 15 (c. 

3236delGfs), que pode ocasionar  mudança no quadro de leitura, levando a 

um códon de parada precoce de onze aminoácidos adiante no exon 16 

(Figura 3). Essa deleção prevê a formação de uma proteína truncada com 

1010 aminoácidos e encontra-se anterior a região do domínio Bromo do 

gene CBP.  

 

 

 

 

 
 
Figura 3 -  A seta indica posição da deleção de uma guanina no exon 15 em 

P12 (c.3236delGfs). 
 

 

 

4.1.2 Alterações do tipo nonsense 

 

 

Os pacientes P10, P18 e P19 apresentaram alterações do tipo 

nonsense no CBP. O paciente P10 apresentou alteração no exon 24, houve 

uma substituição de uma citosina por uma timina no nucleotídeo 4226 

               C       G     A     T     C    C      T       G     N     N       G     A     T     T     C     C     A 
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(c.4226CT), que transcreve um códon de parada no aminoácido 1341 da 

proteína, em um dos alelos (p.Arg1341X). Essa alteração pode produzir uma 

proteína truncada com 1340 aminoácidos (Figura 4).  

 

 

 

 

 

Figura 4 - A seta indica mudança de nucleotídeo em um dos alelos do exon 

24 no paciente P10 (c.4226CT). 
 

 

 

Os pacientes P18 e P19 apresentaram alteração no exon 27 do gene 

CBP. Ambos apresentaram uma substituição de uma citosina por uma 

timina no nucleotídeo 4696 (c.4696C  T) que transcreve um códon de 

parada no aminoácido 1498 da proteína em um dos alelos (p.Arg1498X), 

que pode produzir uma proteína reduzida de 1497 aminoácidos. Essa 

alteração está localizada na região plant homeodomain (PHD) localizada no 

domínio KAT11 do gene CBP (Figura 5).  

 



31 

 

Keli Tieko Suzuki 
 

 

 
A     

 
 
 
 
 

B  

 
 
Figura 5 - Exon 27 do gene CBP: A) A seta indica mudança de nucleotídeo 

em um dos alelos do exon 27 em P18 (c.4696C  T); B) A mesma mudança 
de nucleotídeo é observada em P19 (c.4696C  T). 
 

 

4.1.3 Alterações do tipo “missense” 

 

 

Foram observadas três alterações nucleotídicas do tipo missense. O 

paciente P11 apresentou uma alteração na sequência do exon 31, havendo 

uma substituição de uma guanina por uma adenina no nucleotídeo 5923 

(c.5923GA) que promove uma mudança no códon 1907 de GCC (arginina) 

para ACC (treonina) em um dos alelos (p.Arg1907Thr) (Figura 6). 
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Figura 6. A seta indica transição de nucleotídeo em um dos alelos do exon 

31 em P11 (c.5923GA). 
 

 

 

Outra alteração missense foi visualizada na paciente P14 que 

apresentou uma alteração no exon 8. Foi observado neste exon, uma 

substituição de uma timina por uma citosina no nucleotídeo 2015 

(c.2015TC), como mostra a figura 6. Isso pode causar mudança no códon 

604 de CTA (leucina) para CCA (prolina) em um dos alelos (p.Leu604Pro). 

Essa alteração encontra-se localizada no domínio KIX do gene CBP (Figura 

7). 
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Figura 7 - A seta indica mudança de nucleotídeo em um dos alelos do exon 

8 no paciente P14 (c.2015TC). 
 
 

 

Paciente P15 apresentou uma alteração no exon 22 e na análise da 

sequência do exon 22 houve uma substituição de uma adenina por uma 

guanina no nucleotídeo 4076 (c.4076A  G) prevendo uma mudança no 

códon 1291 de CAT (histidina) para CGT (Arginina) em um dos alelos 

(His1291Arg) (Figura 8). 

 

 

 

 

 
 Figura 8 - A seta indica mudança de nucleotídeo em um dos alelos do exon 

22 em P15 (c.4076A  G). 



34 

 

Keli Tieko Suzuki 
 

 

4.1.4 Polimorfismo catalogado  

 

 

O gene CBP humano tem catalogado 1298 polimorfismos e dentre os 

pacientes sequenciados, o P18 apresentou um polimorfismo no exon 31 que 

se encontra registrado no banco de dados disponível no site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov, identificado como rs115594471. É caracterizado 

por troca de uma citosina por uma timina no nucleotídeo 5874 

(c.5874CT). Essa transição nucleotídica, no códon 1890, traduz o mesmo 

aminoácido, ou seja, prolina para prolina (Pro1890Pro).  

Um resumo de todas as alterações moleculares identificadas 

encontra-se na Tabela 4. 

 

 

 
Tabela 4 - Alterações encontradas por sequenciamento do gene CBP em 

portadores brasileiros de RTSs 
Paciente Exon Alteração 

Nucleotídica 

Consequência Domínio Tipo 

P14 Exon 8 c.2015T  C p.Leu604Pro KIX Missense 

P7 Exon 12 c.2444del8bpfs p.M747fs  STOP830 PAT1 Deleção 

P12 Exon 15 c.3236delG p.G1011fs  STOP1021  Deleção 

P15 Exon 22 c.4076A  G p.His1291Arg PHD Missense 

P10 Exon 24 c.4225C  T p.Arg1341X  Nonsense 

P18 Exon 27 c.4696C  T p.Arg1498X KAT11 Nonsense 

P19 Exon 27 c.4696C  T p.Arg1498X KAT11 Nonsense 

P18 Exon 31 c.5874C  T  p.Pro1890Pro  Silenciosa 

P11 Exon 31 c.5923G  A p.Arg1907Trp  Missense 
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4.2 Relação entre as manifestações clínicas e achados moleculares 

 

 

Segundo os critérios adotados na seleção, 100% dos pacientes 

apresentam fácies típico, baixa estatura, presença de háluces e polegares 

alargados com membrana interdigital e deficiência intelectual. Desta forma, 

as características clínicas “maiores” não puderam ser usadas para 

diferenciar os pacientes com deleção e sem deleção. Analisando outras 

características fenotípicas frequentemente descritas nos portadores de 

RTSs, foi observada maior frequência de epicanto entre os portadores de 

alterações moleculares no gene CBP (Tabela 5).  

 

 

Tabela 5 - Aspectos clínicos dos pacientes com alteração e sem alteração 
no gene CPB 

Aspectos clínicos 
Com alteração Sem alteração  

p 
pacientes %  pacientes % 

Atraso de desenvolvimento 
neuropsicomor/ deficiência intelectual 11/11 100,0 9/9 100,0 -- 

Fácies típico 11/11 100,0 9/9 100,0 -- 

Baixa estatura (<5%) 11/11 100,0 9/9 100,0 -- 

Microcefalia 10/11 90,9 8/9 88,9 1,00 
 
Alterações cardiovasculares      
   
  Cardiopatia congênita 1/11 9,1 1/9 11,1 1,00 
    Sopro cardíaco 
 2/11 18,1 5/9 55,5 0,16 

Alterações no sist. respiratório      

     Crises de sibilância 8/11 72,7 6/9 66,7 1,00 

     Infecções respiratórias recorrentes 8/11 72,7 8/9 88,9 0,60 

     “Continua” 
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Tabela 5 - Aspectos clínicos dos pacientes com alteração e sem alteração no 
gene CPB “continuação” 

 

Aspectos clínicos 
Com alteração Sem alteração  

p 
pacientes %  pacientes % 

     Broncopneumonia de repetição 7/11 63,6 5/9 55,5 1,0 
 
Alterações da musculatura 
esquelética 
      

     Falanges alargadas polegares e 
háluces 11/11 100 9/9 100 -- 

     Falanges proximais triangulares 7/11 66,6 3/9 33,3 0,37 

    Artelhos com clinodactilia 4/11 36,4 4/9 44,4 1,00 

    Clinodactilias nos dedos  6/11 54,5 7/9 77,8 0,37 

     Membrana interdigital  11/11 100 9/9 100 -- 

     Deformidades da angulação do hálux 8/11 72,7 6/9 66,7 1,00 
      
Anormalidades das falanges                    
distais dos artelhos 10/11 90,9 7/9 77,8 0,57 

     Sobreposição dos artelhos 9/11 81,8 7/9 77,8 1,00 

     Cifose 8/11 72,7 7/9 77,8 1,00 

     Escoliose 8/11 72,7 6/9 66,7 1,00 

     Pés planos 10/11 90,9 9/9 100 1,00 

     Hiperextensibilidade articular 11/11 100 9/9 100 -- 
 
Alterações gastrointestinais      

    Refluxo gastroesofágico 8/11 72,7 7/9 77,8 1,00 

    Obstipação 8/11 72,7 5/9 55,5 0,64 

Alterações oftalmológicas      
      
     Estrabismo 

5/11 45,4 5/9 55,5 1,00 

     Cílios longos 11/11 100 6/9 66,7 0,07 

     Epicanto 10/11 90,9 4/9 44,4 0,05 

     Ptose palpebral 9/11 81,8 7/9 77,8 0,58 

     Erros de refração 7/11 66,6 6/9 66,7 1,00 

     Obstrução do ducto 6/11 54,5 4/9 44,4 1,00 

     Coloboma 2/11 18,2 0/9 - 0,48 

     Fendas palpebrais para baixo 9/11 81,8 4/9 44,4 0,16 

     Catarata 2/11 18,2 0/9 - 0,48 

História natural      

     Choro fraco 9/11 81,8 5/9 55,5 0,34 

     “continua” 
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Tabela 5 - Aspectos clínicos dos pacientes com alteração e sem alteração no 
gene CPB “conclusão” 

 

Aspectos clínicos 
Com alteração Sem alteração  

p 
pacientes %  pacientes % 

     OMAs 7/11 63,6 5/9 55,5 1,00 
 
Alterações em pele e anexos      
    
   Sulco plantar profundo 7/11 63,6 7/9 77,8 0,64 

   Persistência dos coxins fetais 11/11 100 8/9 88,9 0,45 

   Hemangiomas 3/11 27,7 2/9 22,2 1,00 

   Quelóides 3/11 27,7 3/9 33,3 1,00 

   Hipertricose 9/11 81,8 7/9 77,8 1,00 
 
Alterações no SNC      
     
    Marcha rígida 10/11 90,9 7/9 77,8 0,57 

    Apnéia do sono 4/11 36,4 2/9 22,2 0,64 

    Deficiência de linguagem 11/11 100 8/9 88,9 0,45 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUSSÃO 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Neste trabalho, o primeiro com casuística brasileira significativa (20 

pacientes) investigada do ponto de vista molecular, nós encontramos seis 

novas alterações no gene CBP e um tipo de alteração molecular encontrada 

em dois de nossos pacientes já foram descrita na literatura (c.4696C  T). 

Os principais achados foram representados: i) uma alteração nonsense 

(c.4225C  T no exon24); ii) duas deleções (c.2444del8bpfs no exon 12 e 

c.3236delGfs no exon 15); iii) 3 alterações missense (c.2015T  C no exon 

8; c.4076A  G no exon 22 e c.5923G  A no exon 31).  

Foi visualizada uma alteração em dois de nossos pacientes já descrita 

na literatura (c.4696C  T) e um polimorfismo catalogado no banco de 

SNPs (c.5874C  T) iv) um polimorfismo catalogado no banco de SNPs, 

(c.5874C  T). Não encontramos correlações genótipo-fenótipo 

significativas, exceto a maior frequência da presença de epicanto entre os 

portadores de alterações moleculares no gene CBP.  

Em outros estudos realizados pelo nosso grupo, mas que faziam parte 

da mesma casuística, dois dos pacientes (P3 e p8) apresentaram deleção do 

gene CBP, identificadas pelo método de array-CGH e uma paciente (P13) 

apresentou uma translocação aparentemente equilibrada t(2;16). Na análise 

subsequente com FISH revelou um cariótipo 46,XX.ish 

t(2;16)(p11.2;p13.3)(RT100+,RT166-;RT100+;RT166-), o que mostrou uma 

quebra exatamente na região do gene CBP. 
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Em relação aos 9 pacientes nos quais não foram encontradas 

alterações nos exons avaliados do gene CBP, podem ser levantadas as 

hipóteses que os mesmos apresentam mutações nas regiões intrônicas, 

como já descrita na literatura (Sharma et al., 2010) ou que possuam 

mutações em outros genes, incluindo o EP300, que tem incidência rara na 

RTSs (Roelfsema et al. , 2005; Gervasini et al., 2010). 

Pelo método de sequenciamento genômico, a taxa de detecção de 

mutações no gene CBP no presente estudo foi de 40% (8/20). Comparável 

ao estudo de Coupry et al. (2002) que em uma casuística maior obtiveram 

uma taxa de 36,7% (22/60). Já Sharma et al. (2010) em estudo recente 

obtiveram uma taxa de 76,9% (10/13), porém analisaram além dos exons, as 

regiões intrônicas, onde também encontraram alterações. Considerando a 

combinação das diferentes técnicas utilizadas para detecção de alteração no 

gene CBP (sequenciamento, FISH e array-CGH), a taxa de detecção foi de 

55% (11/20). Em outros estudos que utilizaram sequenciamento genômico e 

também outras técnicas para detecção de alteração no CBP foi observado 

os valores percentuais de 57% (12/21) (Udaka et al.,2005), e de 61,3% 

(19/31) (Bentivegna et al.,2006).  

Em relação à distribuição das alterações nucleotídicas nos domínios 

do gene, nosso estudo seguiu padrão semelhante àqueles descritos na 

literatura (Bartsch et al 2002, Bartsch et al 2005; Coupry et al. 2002; 

Kalkhoven et al. 2003; Roelfsema et al. 2005; Udaka et al. 2005; Bentivegna 

et al. 2006; Sharma et al. 2010). Cinco alterações no gene CBP dos 

pacientes foram encontradas nos domínios PHD (1/7), PAT1(1/7), KIX (1/7) 
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e KAT11 (2/7), as demais alterações no gene são encontradas nas regiões 

entre os domínios do CBP. O banco de dados de mutações no CBP mostra 

que a maioria das alterações moleculares, como deleções, inserções, 

mutações missense e nonsense, concentram-se no domínio KAT11, também 

conhecido como domínio HAT. Sharma et al. (2010) demonstraram que 

existe uma predominância de alterações na região PHD ou CH2, localizada 

dentro do domínio KAT11. 

No domínio HAT encontram-se duas regiões funcionalmente 

importantes, sendo que uma delas é parcialmente conservada entre 

subfamílias HAT que posteriormente foi chamada de sítio de ligação de 

coenzima A e a outra região está inserida no núcleo enzimático do domínio 

HAT do CBP chamado plant homeodomain (PHD) que é um tipo de zinc-

finger caracterizado por cys4-his-cys3 predominantemente encontrado nas 

proteínas que interagem com a cromatina (Figura 9) (Aasland et al., 1995). 

 

 
 

FONTE: Modificado de Kalkhoven et al, 2002. 
 

Figura 9 - Representação esquemática da CBP, indicando a posição do 
domínio acetiltransferase (HAT) e PHD dentro desse domínio (PHD), o 
domínio KIX, o bromodomain (BD), a região CH3, o sítio de ligação p160 
com o N-terminal e C-terminal domínios de transativação (TAD). Os números 
referem-se às posições de aminoácidos na CBP humana.  
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As regiões zinc-finger do gene CBP, que está localizado na 

parte N-terminal do domínio HAT, são essenciais para a sua atividade 

(Bordoli et al., 2001; Kalkhoven et al., 2002). Kalkhoven et al. (2003) supõem 

que a inativação da função HAT por presença de mutações nessas regiões 

zinc-finger, poderia dar origem ao fenótipo dos pacientes com RTSs. Estes 

autores observaram que pacientes com RTSs apresentavam mutação 

especificamente na região HAT do CBP e isso resultou em perda de 

atividade da acetiltransferase. Em nosso estudo, identificamos uma mutação 

missense (c.4076A  G) na mesma região do gene descrita por Kalkhoven 

et al. (2003), como mostra a figura 10. Portanto, a mutação no gene CBP no 

paciente 15 (P15) transcreve Arginina no lugar de Histidina (p.His1291Arg), 

que pode afetar a região PHD envolvida na coordenação de zinco, 

inativando a atividade da acetiltransferase.  

 

 

 

 

FONTE: Modificado de Kalkhoven et al, 2003 
 
Figura 10 - Estrutura PHD em CBP humano. As cisteínas (C), histidina(H) e 
os átomos de zinco (Zn) estão indicados. A seta indica a Histidina 1291 que 
foi alterada para Arginina em P16.  
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Kalkhoven et al. (2003) analisaram a RTSs associada a mutações na 

região PHD do gene CBP e sugeriram que nos pacientes com mutação 

nessa região, o principal efeito seria a alteração da atividade HAT. Estes 

autores com base na avaliação das proteínas mutantes verificaram que 

estas apresentavam redução no potencial coativador de CREB, função 

extremamente dependente do domínio HAT. Murata et al. (2001) também 

verificaram a supressão in vitro da atividade HAT em um paciente com RTSs 

com mutação missense nessa região.  

A maioria das alterações encontradas no CBP promove a transcrição 

de proteínas truncadas instáveis com perda da região C-terminal e/ou 

domínio HAT, que parece ser essencial na patogênese da RTSs (Kalkhoven 

et al., 2002; Bannister e Kouzarides, 1996). Deste modo, a mutação c.4076A 

 G identificada no paciente P15 desse estudo podem ter gerado proteínas 

truncadas com perda de função específica do domínio HAT.  

Por sua vez, a mutação c.4696C  T localizada no exon 27, 

identificada em dois pacientes (P18 e P19), foi do tipo nonsense e encontra-

se no domínio HAT. A mesma mutação foi também descrita por Udaka et al. 

(2005) em 20 pacientes japoneses e um espanhol com RTSs e por Coupry 

et al. (2002) em 63 pacientes com RTSs da França, Bélgica e Suíça. Pela 

freqüência de aparecimento de mutações nesse mesmo ponto em 

populações de etnias diferentes, isso sugere que possa ser uma região hot 

spot. 

A mutação c.2015T  C identificada no paciente P14, é do tipo 

missense e está localizada no domínio KIX que é altamente conservado 
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(Radhakrishnan et al., 1997). Na superfície desse domínio existem resíduos 

hidrofóbicos específicos importantes para a ligação da alfa hélice de 

ativação dos domínios da CREB e c-Myb. Alteração dessa região, crucial 

para a interação da CREB e c-Myb, teoricamente pode elevar a 

predisposição a neoplasias hematológicas deste paciente, como 

demonstrado em modelos experimentais (Parker et al., 1998; Parker et al., 

1999).  

Estudos demonstraram o envolvimento do CBP com a resposta imune 

e na diferenciação de células, em que a falha no gene leva a formação de 

tumores benignos e malignos, bem como neoplasias hematológicas (Vilella 

et al., 2002; Baldwin et al., 1996; Chen e Greene, 2004). Além disso, outros 

estudos demonstraram a interação e regulação da proteína CREB na 

atividade transcripcional de p53, sugerindo que a perda do gene CBP possa 

contribuir para tumorigênese por meio da falha na indução da expressão e 

atividade de p53 (Ozdag et al., 2002; Kung et al. 2000; Kang-Decker et al., 

2004; Cavalcanti, 2005). Ward et al. (2005) observaram desenvolvimento de 

tumores em ovários em camundongos com mutações específicas no CBP 

(Asn1978Asp). No entanto, Coupry et al. (2002) detectaram em paciente 

com RTSs uma mutação missense nessa mesma localização com troca dos 

aminoácidos Asparagina por Serina (Asn1978Ser). Isso sugere que 

diferentes trocas de aminoácidos, na mesma localização, podem gerar 

diferentes defeitos funcionais do CBP, o que pode ser causa da RTSs ou da 

predisposição a câncer de mama e/ou ovário (Ward et al., 2005).  

Apesar das alterações envolvendo o CBP têm sido correlacionadas a 
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neoplasias hematológicas e a predisposição a tumores malignos, não foram 

observadas tais patologias em nossos pacientes até o momento. Contudo, 

pacientes com mutações no CBP devem ter acompanhamento clínico de 

vigilância em relação a desenvolvimento de neoplasias, principalmente 

hematológicas e de ovários, pois os estudos sobre os efeitos das mutações 

nos domínios do CBP não são conclusivos e não existem dados que 

correlacionam os tipos de neoplasias com as alterações gênicas 

encontradas no CBP (Ozdag et al., 2002; Kung et al. 2000; Kang-Decker et 

al., 2004; Ward et al., 2005). 

Além das mutações nonsense e missense detectadas nesse estudo, 

foi observado uma deleção de oito pares de bases no exon 12 no paciente 7 

(P7) que pode levar a formação de proteina truncada, pois a deleção leva a 

um desemparelhamento no quadro de leitura gerando a um codon de 

parada. Esta deleção está localizada no dominío PAT1 e não há descrição 

na literatura. Sabe-se que o domínio PAT1 está associado à proteína PAT1-

CBP e essa interação é importante para divisão celular e transmissão 

precisa dos cromossomos durante a divisão celular (Marchler-Bauer et al., 

2011). Atualmente não existe na literatura estudos da região PAT1 em 

pacientes com RTSs. A paciente P7 apresenta atraso mais grave de 

desenvolvimento intelectual e da linguagem quando comparados aos outros 

pacientes com mutação no gene CBP. Na primeira década de vida, ela 

apresentou infecções respiratórias recorrentes, com vários episódios de 

tonsilites e pneumonias. 

Como bem descrito na literatura, pacientes com RTSs apresentam 
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translocações cromossômicas (Petrij et al., 1995; Tommerup et al., 1992), 

inversões (Petrij et al., 1995, Murata et al., 2001, Lamcobe et al., 1992), 

mutações de ponto no gene CBP (Petrij et al., 1995, Murata et al., 2001; 

Bartsch et al., 1999; Coupry et al., 2002; Sharma et al., 2010). Bartsch et al. 

(1999) sugeriram que o fenótipo mais grave de RTS, caracterizada por 

anormalidades viscerais e morte prematura, pode estar associado com 

grandes deleções. Entretanto, Coupry et al. (2002) não observaram a 

relação de grandes deleções (560kb) com mortalidade precoce nos 

pacientes com RTSs. Dois pacientes (P3 e P8) apresentaram deleções do 

gene CBP, identificadas por array-CGH, semelhantes aos estudos de 

Bartsch et al. (1999) e Coupry et al. (2002), porém as deleções grandes no 

gene não foram associadas à morte prematura e ao fenótipo mais grave 

neste estudo. Por outro lado, Bartsch et al. (2002) observaram que quando o 

gene é completamente deletado em um dos cromossomos, os pacientes 

apresentam um fenótipo clínico atípico e geralmente mais grave. Isso sugere 

que outros genes próximos ao CBP, possivelmente são afetados por efeito 

de mudança de posição do locus causado pela deleção (Robyr et al., 2011). 

A paciente 13 que apresentou o cariótipo 46,XX.ish 

t(2;16)(p11.2;p13.3)(RT100+,RT166-;RT100+;RT166-), com quebra na 

região do gene CBP foi avaliada do ponto de vista genético-clínico aos 19 

anos, na qual apresentava os principais sinais clínicos da síndrome e 

deficiência intelectual profunda, a mesma evoluiu com sinais de 

mielodisplasia após a segunda década de vida.  
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Neste trabalho, o emprego das técnicas de cariótipo, FISH, array-

CGH e sequenciamento permitiram a identificação de alterações no gene 

CBP em 11 dos 20 pacientes avaliados (55%). Os nove pacientes que não 

apresentaram diagnóstico molecular esclarecido há a perspectiva de serem 

estudados com a seguinte proposta: i) Sequenciamento dos íntrons do gene 

CBP  ii) Sequenciamento do gene EP300.  

Como relatamos anteriormente, não foi possível realizar o 

sequenciamento do exon 1 do CBP. Entretanto, buscamos na literatura a 

frequência de mutações no exon 1 dos pacientes com RTSs e apenas os 

autores Bentivegna et al. (2005) e Coupry et al. (2002), identificaram um 

paciente em suas casuísticas cuja mutação no gene CBP se localizou neste 

exon. Por outro lado, Sharma et al. (2010) desenhou seus primers afim de 

compreender maior parte dos exons do CBP e encontrou dificuldades para 

amplificar a região de fronteira entre íntron-exon do exon 2, por ser uma 

região rica em citosina-guanina (CG) e também não sequenciou o exon 1, 

talvez pelas mesmas dificuldades que encontramos no decorrer do 

desenvolvimento deste trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Com a realização do sequenciamento do CBP, foi possível confirmar 

o diagnóstico molecular de RTSs em 8 pacientes. Neste pacientes, 

encontramos seis novas alterações: i) uma alteração nonsense (c.4225C  

T no exon24); ii) duas deleções (c.2444del8bpfs no exon 12 e c.3236delGfs 

no exon 15); iii) três alterações missense (c.2015T  C no exon 8; c.4076A 

 G no exon 22 e c.5923G  A no exón 31). Foi visualizada uma alteração 

em dois de nossos pacientes já descrita na literatura (c.4696C  T) e um 

polimorfismo catalogado no banco de SNPs (c.5874C  T). 

 No presente trabalho, a taxa de detecção de alteração molecular no 

CBP por sequenciamento direto foi de 40% (08/20). Porém, considerando a 

combinação das diferentes técnicas utilizadas (FISH, sequenciamento direto 

e array-CGH), a taxa de detecção total das alterações moleculares no CBP 

foi de 55% (11/20).  Não houve correlação genótipo-fenótipo, exceto por uma 

maior freqüência da presença de epicanto nos pacientes com alteração no 

CBP. A raridade da síndrome, o amplo espectro de variabilidade na 

expressão clínica e a subestimação da deficiência intelectual nos pacientes 

com RTSs frequentemente dificultam o diagnóstico clínico. Os estudos 

moleculares podem auxiliar na confirmação da suspeita diagnóstica da 

RTSs. Além disso, poderemos proceder à prevenção das complicações 

médicas, tratamento e aconselhamento genético apropriado aos familiares 

dos propósitos. 
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Anexo A  

 
Tabela Suplementar 1 – Distribuição de mutações existentes no banco de 

dados de RTSs 

Alteração  
Nucleotídica 

Domínios 
CBP 

Referências 

p.R14G  Bentivegna et al. 2005 
p.S23X NHRD Coupry et al. 2002 
p.Asp35Ala NHRD Sharma et al., 2010 
p.G79fsX86  Roeltsema et al. 2005 
p.Q102X  Roeltsema et al. 2005 
p.138delA+ins13bp NHRD Coupry et al. 2002 
p.Q158fsX173  Bartsch et al. 2005 
p.Val189Gly NHRD Sharma et al., 2010 
p.Leu243Gly NTAD Sharma et al., 2010 
p.S302fsX348  Roeltsema et al. 2005 
p.Arg370X BROMO Coupry et al. 2002 
p.Arg370X  Bentivegna et al. 2005 
p.Arg370X BROMO Bartsch et al. 2002 
p.Arg370X BROMO Bartsch et al. 2002 
p.Val406Gly Zf-TAZ Sharma et al., 2010 
p.R413X NTAD  Roeltsema et al. 2005 
p.R413X NTAD  Coupry et al. 2002 
p.R424X  Bentivegna et al. 2005 
p.R424X  Bartsch et al. 2005 
p.Asp426Gly Zf-TAZ Sharma et al., 2010 
p. Cys427Gly Zf-TAZ Sharma et al., 2010 
p.Asn435Lys Zf-TAZ Sharma et al., 2010 
p.Lys439Asn Zf-TAZ Sharma et al., 2010 
p.G461fsX469  Roeltsema et al. 2005 
p.N494fsX527  Roeltsema et al. 2005 
p.A581fsX586  Roeltsema et al. 2005 
p.A631fsX632  Bartsch et al. 2005 
p.Q662X  Bentivegna et al. 2005 
p.840insT NTAD Coupry et al. 2002 
p.Ala981Thr - Coupry et al. 2002 
p.E996X  Bartsch et al. 2005 
p.Q1118fsX1130  Bentivegna et al. 2005 
p.P1132fsX1166  Roeltsema et al. 2005 
p.T1144fsX1168  Roeltsema et al. 2005 
p.R1173X  Bentivegna et al. 2005 
p.Tyr1175Cys KAT11 Bartsch et al. 2002 
p.C1213X  Bartsch et al. 2005 
p.His1235Gln PHD Sharma et al., 2010 
p.K1239fsX1252  Bentivegna et al. 2005 
p.S1256X  Bartsch et al. 2005 
p.K1269X KAT11 Coupry et al. 2002 
p.F1275fsX  Roeltsema et al. 2005 
p.Glu1278Lys KAT11 Kalkhoven et al. 2003 
p.Glu1278Lys KAT11 Roeltsema et al. 2005 

“continua” 
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Tabela Suplementar 1 – Distribuição de mutações existentes no banco de 
dados de RTSs “continuação” 

Alteração  
Nucleotídica 

Domínios 
CBP 

Referencias 

p.Glu1278Gly KAT11 Udaka et al 2005 
p.G1335R  Li, 2010 
p.Asp1340Ala PHD Sharma et al., 2010 
p. Arg1378Pro PHD Murata et al. 2001 
p.Glu1384Gly PHD Sharma et al., 2010 
p.His1413Pro PHD Udaka et al 2005 
p.Asp1435Val PHD Bartsch et al. 2005 
p.F1440fsX1451  Murata et al. 2001 
p.R1441fsX1452  Bartsch et al. 2005 
p.Thr1447Ile PHD Roeltsema et al. 2005 
p.Tyr1450His PHD Roeltsema et al. 2005 
p.Glu1459Asp PHD Sharma et al., 2010 
p.Y1466X KAT11 Coupry et al. 2002 
p.V1467fsX1467  Roeltsema et al. 2005 
p.His1470Arg PHD Roeltsema et al. 2005 
p.G1479X  Bentivegna et al. 2005 
p.Tyr1482Cys PHD Bentivegna et al. 2005 
p.1498X KAT11 Coupry et al. 2002 
p.D1543Y  Bentivegna et al. 2005 
p.Ser1533Cus KAT11 Sharma et al., 2010 
p.Val1613Met KAT11 Sharma et al., 2010 
p.K1627X  Roeltsema et al. 2005 
p.F1633fsX1655  Murata et al. 2001 
p.Asp1651His KAT11 Murata et al. 2001 
p.L1655fsX1743  Bentivegna et al. 2005 
p.Arg1664His KAT11 Bartsch et al. 2005 
p.Arg1664His KAT11 Roeltsema et al. 2005 
p.Leu1668His KAT11 Sharma et al., 2010 
p.Glu1724Lys ZZ_CBP Sharma et al., 2010 
p.Thr1735Arg ZZ_CBP Sharma et al., 2010 
p.H1738fsX1748  Murata et al. 2001 
p.K1741fs1749  Murata et al. 2001 
p.Gln1765His ZZ_CBP Sharma et al., 2010 
p.Q1879X  Bartsch et al. 2005 
p.Asn1978Ser KAT11 Coupry et al. 2002 
p.R2004X  Roeltsema et al. 2005 
p.Q2007X  Bartsch et al. 2005 
p.S2015fsX2039  Bentivegna et al. 2005 
p.P2017fsX2342  Bartsch et al. 2005 
p.Q2022fsX2037  Bentivegna et al. 2005 
p.Q2043X CTD Coupry et al. 2002 
p.Q2045X CREB Roeltsema et al. 2005 
p.Q2045X CREB Roeltsema et al. 2005 
p.2045insA CREB Coupry et al. 2002 
p.M2221L GR Coupry et al. 2002 
p.Ala2243Val GR Coupry et al. 2002 
p.2827delC  Coupry et al. 2002 

“continuação” 
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Tabela Suplementar 1 – Distribuição de mutações existentes no banco de 
dados de RTSs “conclusão” 

   

Alteração  
Nucleotídica 

Domínios 

CBP 

Referencias 

p.3096insT  Coupry et al. 2002 
p.4945delA E1ABD Coupry et al. 2002 

NRBD: domínio de ligação do receptor nuclear; NTD: domínio de transativação N-terminal; 
BR: domínio Bromo; KIX: domínio de ligação de CREB; Zf-TAZ: região rica em Cys/His; 
PHD: região rica em Cys/His; KAT11: domínio Histona acetiltransferase; ZZ_CBP: região 
rica em Cys/His; CTD: domínio de transativação C-terminal; GR: Região rica em Gln; 
E1ABD: domínio de ligação E1A; 
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Anexo B 
 
Protocolo clínico de avaliação dos pacientes com SRT  
Nome:           
Data de Nascimento:           
Endereço:                                                                 
  
Telefone: 
Nome da Mãe:        (        ) anos 
Nome do Pai:         (        ) anos 
sexo do paciente: 1= Masculino  2= Feminino 
Idade atual (anos e meses): 
Raça: 1= Caucasiana 2=Africana 3= Oriental 4= Outras 5=Desconhecida 
País no qual reside:   Estado no qual reside: 
Número total de crianças na família: 
Antecedentes obstétricos da mãe:  (       ) G     (      ) P     (      ) A       

Idade materna na gestação do paciente:          anos 
Idade paterna na gestação do paciente:           anos 
Dados de Pré-Natal:  
Realizou pré-natal: não (   )  sim (   ) Local:     a partir de:  
Intercorrências: 
Polidrâmnio: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
sangramento (  ) hipertensão arterial (  ) febre (  ) diabetes (  ) ganho de 
peso: 
Uso de medicamentos (  )  quais:    época: 
Outras complicações pré-natais:1= Presente 2= Ausente 3= Indeteminado   
Dados do Parto: normal(   ) cesáreo(   ) Indicação do parto cesáreo:  
fórceps(  )       
Duração da gestação em semanas:    termo (  )  pré-termo (  )     
apresentação: cefálica(   )   pélvica (   )  situação transversa (  )  
História de sofrimento ou complicações ao nascimento: 1= Notável   2=Não notável    
3=Indeterminado 
Dados de nascimento: 
Peso de nascimento:                    g  (      p      )  

Comprimento:          cm  (      p      ) PC:          cm  (      p      )  
Intercorrências no berçário: icterícia (  ) desconforto respiratório (  ) 
Outras: 
Alta do berçário: (        ) dias 
DNPM:    
sustentou cabeça:        sentou:    andou sem apoio:   
primeiras palavras:   controle esfincteriano.          Início escolar: 
hipotonia (  )    atraso motor (  ) 
 
Exame físico:  Idade:    data da avaliação:  

Peso:   1= Percentil 6th-50
th
 2=Abaixo do percentil 6th   

3=Acima do percentil 50  4= Indeterminado   
Estatura:  1= Percentil 6th-50th 2=Abaixo do percentil 6th 
   3=Acima do percentil 50  4= Indeterminado   
Perímetro cefálico: 1= Percentil 3-50 2=Abaixo do percentil 3 

 3=Acima do percentil 50  4= Indeterminado   
Crânio: 
História de fontanela ampla:1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado 
Fronte proeminente1= Presente   2= Ausente 3= Indeterminado 
Forame magno proeminente:1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Forame parietal no RX: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Face:       
Sorriso característico(grimacing smile): 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Sobrancelhas arqueadas: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
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Sobrancelhas espessas: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Olhos 
Ptose palpebral: 1= Presente   2= Ausente 3= Indeterminado 
Cílios longos: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Epicanto: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Fendas palpebrais p/ baixo:1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado 
Epicanto: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Obstrução do duto lacrimal: 1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado   
Dici:       cm (     p     ) Dice:       cm (    p   ) Hipertelorismo: 1= Presente 2= Ausente 

3=Indeterminado   
Outras anormalidades oculares:1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
tipo: 
Eso ou exotropia: 1= Esotropia 2= Exotropia 3= Sem estrabismo  4= Indeterminado  
      5= Estrabismo presente mas não especificado de outro modo  
Erros de refração: 1= Miopia 2= Hiperopia 3= Astigmatismo 4= Sem erro de 
refração   
       5= Indeterminado 6= Erro de refração presente mas não especificado de outro 
modo  
      7= Combinação de erros de refração  
Catarata: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Lesões cornianas: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Coloboma: 1= Íris 2= Cristalino 3= Retina 4= Nervo óptico   
       5= Outro ou combinação 6= Sem coloboma 7= Indeterminado 
Nariz 
Ponte nasal baixa: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Ponta nasal encurvada p/ baixo: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Septo nasal estendendo-se  1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
para as narinas      
Orelhas 

Orelhas de formato anormal: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado  
Orelhas de rotação anormal: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado  
Depressões anormais: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado  
nas linhas auriculares    
Deficiência auditiva:1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado   
Boca 

Retrognatia: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Lábio superior fino: 1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado   
Abertura bucal pequena: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Palato ogival: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
 Anormalidades dentárias: 1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado   
     
Sistema cardiovascular: 
Sopro cardíaco: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
época da ausculta: 
Doença cardíaca adquirida: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Cardiopatia congênita: 1= Presente 2= Ausente 3=Indeterminado   
tipo: 
Hipertensão arterial:1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Alterações no ECG: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Aparelho respiratório: 
Estridor e/ou ronco:1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado   
Lobulação anômala pulmonar:1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
  
Sistema renal e urinário: 

Anomalias do trato urinário: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado  
tipo: 
Infecções do trato urinário: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
Outras doenças renais adquiridas: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado   
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Sistema genital: 

Descida incompleta dos testículos: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado 
Problemas ginecológicos/obstétricos: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado 
Desenvolvimento sexual: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado 
 
Anomalias músculo-esqueléticas:   
Falanges alargadas (polegares e háluces): 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado
  
Falanges proximais dos polegares triangulares: 1= Presente 2= Ausente  3= 
Indeterminado 
Outros dedos com as pontas alargadas: 1= Presente 2= Ausente  3= 
Indeterminado  
Clinodactilia dos dedos: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado  
Clinodactilia dos artelhos: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado  
Membrana interdigital entre os dedos: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado
  
Membrana interdigital entre os artelhos: 1= Presente 2= Ausente  3= Indeterminado 
Anormalidade das falanges proximais dos artelhos: 1= Presente 2= Ausente  3= 
Indeterminado  
(duplicação?)           
Anormalidade das falanges distais dos artelhos: 1= Presente 2= Ausente  3= 
Indeterminado (duplicação?)        
Deformidade de angulação do hálux: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado
  
Sobreposição de artelhos: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Hiperextensibilidade articular:  1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Luxação patelar: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Luxação da cabeça do rádio: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Idade óssea atrasada: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Anormalidades do esterno: 1=Fusão precoce 2=Pectus excavatum 3= Pectus carinatum 
   4=Outros 5=Indeterminado 6=Ausente   
Fusão de costelas: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Anomalias de arco de C1: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Anomalias de coluna: 1= Cifose 2= Escoliose 3=Espondilolistes  

4=Outras anomalias vertebrais 5= Ausente   6= Indeterminado 
Meningomielocele: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Bacia (acetábulo angulado, ilíaco achatado) : 1= Presente 2= Ausente 3= 
Indeterminado 
Anomalias de quadril:  1= Luxação congênita 2=Legg-Perthes 
   3= Outras combinações inclusa    4=Ausente    5=Indeterminado
   
Pés planos: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Sulco plantar profundo entre o hálux e o 2

o
 artelho: 1= Presente 2= Ausente 3= 

Indeterminado 
Pele e anexos: 

Prega palmar única: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Coxins fetais persistentes: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Nevus flammus: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado    
(hemangioma)   
Quelóides: 1=Presente (descreva a causa e a região, eg pós-lesão, queimadura, pós-
operatório, espontâneo, outros)   

     2= Ausente  3= Indeterminado 
Hirsutismo: 1= Presente  2= Ausente 3= Indeterminado  
Mancha café-au-lait: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Mamilos extranumerários: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Sistema Nervoso Central 

Reflexos patelares hiperativos: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Marcha rígida (tight heel cords): 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
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Convulsões: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Anormalidades no EEG: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Anormalidades na imagem cerebral (US, TC, RNM): 1= Presente  2= Ausente 3= 
Indeterminado  
tipo:   
Deficiência auditiva: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Apnéia de sono: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Deficiência mental: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Avaliação da Higiene Mental: não (  ) sim (   )   idade:  data: 
QI:   idade:  data:    
1= Abaixo do percentil 50 
2= DM leve (50th-75th) 
3= Acima do percentil 75 
4= Indeterminado 
Deficiência da linguagem expressiva      1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
(mais gravemente acometido que o QI):  
História natural:  

Choro fraco: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
Dificuldades alimentares: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Refluxo gastroesofágico: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado  
Obstipação: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado     
Infecções respiratórias recorrentes: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
tipos: 
 
Otite média: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
época: 
n

o
 de episódios: 

  
Problemas anestésicos: 1= Presente 2= Ausente 3= Indeterminado 
 
Fraturas: 1= Presente (especificar o local)   

2= Ausente 3= Indeterminado     
Tumores: 1= Presente (especificar o local) 

2= Ausente 3= Indeterminado     
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Anexo C 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. NOME DO PACIENTE .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    M        F  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M          F    

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Investigação molecular por sequenciamento do gene CBP em portadores 

da Síndrome de Rubinstein- Taybi 

 

2. PESQUISADORES: Profa. Dra. Magda Carneiro Sampaio e Dra. Leuridan Cavalcante Torres  

CARGO/FUNÇÃO: Professora Titular. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL (CRM): ........................... 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto da Criança 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO   RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO      

 RISCO BAIXO   RISCO MAIOR  

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 24 meses 

1. Gostaríamos de convidar seu filho (a) para participar de nossa pesquisa. Existe um gene chamado CBP que pode estar 

alterado em pacientes com a mesma doença do seu filho (a). O objetivo deste trabalho é estudar o DNA para saber se 

conseguimos achar algum problema no gene CBP que explique porque seu filho (a) tem a síndrome de Rubinstein-

Taybi. Caso encontremos alguma alteração, saberemos se a doença pode se repetir caso vocês resolvam ter outros filhos, 

e também se o problema encontrado está relacionado com a gravidade, por exemplo, dos problemas de infecção 

respiratória que o seu filho (a) apresenta.  

2. Os procedimentos realizados serão testes laboratoriais de DNA, que investigará as causas associadas à síndrome.  

3. Serão feitas coletas de 10 mL de sangue periférico para realização dos testes laboratoriais. Nas crianças com peso 

inferior a 10 Kg, serão coletadas quantidades menores de sangue (5 mL); Será realizada uma única coleta de sangue. 
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4. Existe um risco mínimo para o paciente. A coleta poderá provocar hematoma no local da picada da agulha. Os pais dos 

pacientes serão orientados de como tratar, caso ocorra hematoma no local. 

5. O sangue colhido será usado para extração de DNA. Esta amostra de DNA será usada para os testes do gene CBP e 

pretendemos guarda-las para análises posteriores, uma vez que existem outros genes que estão envolvidos com a 

síndrome, por exemplo, o EP300. Sendo assim, gostaríamos de solicitar autorização para armazenar essas amostras para 

pesquisas futuras.  

6. Não existe benefício direto para o paciente, No final do estudo, teremos um melhor conhecimento das causas que 

provocaram a síndrome de Rubinstein-Taybi nos pacientes. 

7. Os pesquisadores envolvidos com este projeto estarão disponíveis para esclarecer as dúvidas que surgirão durante o 

desenvolvimento do projeto. Os principais investigadores são Profa. Dra. Magda Carneiro Sampaio, Dra. Leuridan 

Cavalcante Torres e Keli Tieko Suzuki que são encontradas na Av. Dr. Éneas Carvalho Aguiar, 647. Instituto da Criança, 

FMUSP (Telefones: 3069-8790 ou 3069-8606). Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 255 – 5º Andar = tel: 3069-

6442, ramais 16, 17, 18 ou 20. Fax: 3069-6442, ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.up.br 

8. Os pais ou responsáveis legais dos portadores da síndrome de Rubinstein-Taybi poderão desistir da participação na 

pesquisa, sem nenhum prejuízo no atendimento do paciente pelo Instituto da Criança – FMUSP. 

9. Não serão divulgados os nomes dos pacientes. 

10. Os pais ou responsáveis poderão ser informados dos resultados obtidos nos testes laboratoriais. 

11. Os pacientes e seus pais não terão nenhum custo pessoal durante a realização do trabalho, incluindo exames e consultas. 

Não haverá compensação financeira para os pais ou pacientes. 

12. Em caso de dano físico, diretamente causado pelos procedimentos, o participante tem direito a tratamento médico no 

Instituto da Criança-FMUSP, sem indenizações. 

13. Os pesquisadores deste trabalho se comprometem a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa, 

ou outras que se destinarem a elucidação das causas genéticas da síndrome. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o objetivo e os procedimentos que serão realizados neste trabalho. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade 

e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que meu filho (a) é isenta de despesas e que ele tem a garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente que meu filho (a) participe deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no atendimento do meu filho (a) neste serviço. 
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Assinatura do paciente ou responsável legal.  

 

_________________________________________ 

 

 

Assinatura da testemunha 

 

________________________________________ 

 

 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência mental ou auditiva ou 

visual. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do paciente ou representante legal 

para participação neste Estudo. 

 

 

São Paulo,  _________________________2008 

 

____________________________________________________ 

Keli Tieko Suzuki (Pesquisadora Executante) 

 

 

______________________________________________________ 

 Profª Dra. Magda Carneiro Sampaio e Dra. Leuridan Cavalcante Torres  

                                                                          (Pesquisadores responsáveis) 



61 

 

Keli Tieko Suzuki 
 

Anexo D – Aprovação 
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Vocabulário inglês-português de termos correntemente utilizados em 
biologia molecular 
 
Termo em inglês   Tradução 

 

Frameshift    modificação na grade, seqüência, matriz 

ou quadro de leitura 

 

in frame  Toda alteração que não acarreta mudança 

na grade, seqüência, matriz ou quadro de 

leitura 

 

missense  troca de sentido substituição de um 

determinado aminoácido por outro diferente 

 

nonsense  sem sentido, substituição de aminoácido 

por códon de terminação 

 

primer     oligonucleotídeo iniciador 

 

splicing    processamento 

 

splicing junction   sítio de processamento no RNAm 
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Glossário 
 

 

Acido nucléico: macromolécula formada por polímero de nucleotídeo. As 
formas encontradas são em DNA e RNA podendo ser lineares ou circulares, 
em fita simples ou fita dupla. 
 
Alelo: parte do cromossomo existente em mesmo lócus (posição nas duas 
formas alternativas do mesmo gene). 
 
Brometo de etídio: corante capaz de intercalar entre as fendas existentes 
na torção da dupla hélice do DNA. È utilizado para corar géis, permitindo, 
através da fluorescência em luz ultra violeta (UV), visualização indireta do 
DNA. É potente mutagênico possivelmente carcinogênico e teratogênico. 

cAMP: monofosfato cíclico de adenosina é uma molécula importante na 
transdução de sinal em uma célula. É um tipo de mensageiro secundário 
celular. 

Códon: trinca de bases em uma molécula de DNA ou RNA, cada trinca 
origina um aminoácido específico. A combinação das quatro bases 
nitrogenadas (ATCG) geram 64 códons capazes de codificar 20 
aminoácidos, além dos 3 códons de termino de leitura (TAA, TAG, TGA). 
 
Congênito: presente no nascimento, mas não necessariamente genético. 
 
Cromossomo: estrutura filamentar existente no núcleo da célula. Portador 
da informação genética. 
 
Deleção: perda de uma seqüência de DNA de um cromossomo. A deleção 
pode ser desde uma base até uma grande parte da seqüência do DNA. 
 
Deleção in frame: deleção que não destrói a grade, seqüência, matriz ou 
quadro de leitura normal do gene. 
 
Denaturação do DNA: conversão do DNA  de bifilamentar e/ou fita dupla 
em estado unifilamentar ou fita simples, geralmente feita por aquecimento a 
94ºC para destruir as pontes de hidrogênio envolvidas no pareamentos de 
bases. 
 
Desequilíbrio de ligação: ocorrência de combinações especificas de alelos 
com mais freqüência, maior do que se poderia esperar ao acaso. 
 
DNA (ácido desoxirribonucléico): molécula que codifica os genes 
responsáveis pela estrutura e funcionamento dos organismos vivos e 
permite a trnasmissão da informação genética de geração a geração. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transdu%C3%A7%C3%A3o_de_sinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mensageiro_secund%C3%A1rio&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celular
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DNA complementar (cDNA): DNA sintetizado de um molde de RNA 
mensageiro, pela ação da enzima transcriptase reversa. 
 
DNA de cópia única: tipo de DNA que constitui a maioria do genoma. 
 
DNA genômico: sequência de DNA de um gene ou segmento de um gene, 
incluindo a seqüência de DNA de regiões não codificantes. 
 
DNA polimerase: enzima que pode sintetizar uma cópia de filamento de 
DNA a partir de um filamento de DNA molde. 
 
Dominante: uma característica expressa fenotipicamente nos heterozigotos. 
 
Eletroforese: técnica utilizada para a separação de moléculas de DNA, RNA 
ou proteínas por diferenças de peso molecular gerando campo elétrico em 
gel (agarose, acrilamida etc.) onde estão as amostras. 
 
Exon: região transcrita de um gene que está presente em um RNA 
mensageiro. 
 
Gene: unidade hereditária, que em termos moleculares corresponde a 
seqüência de DNA necessária para a produção de uma proteína. 
 
Heterozigoto: um indivíduo ou genótipo com alelos diferentes em um 
determinado lócus em um par de cromossomos homólogos. 
 
Homozigoto: um indivíduo ou genótipo com alelos idênticos em um 
determinado lócus em um par de cromossomos homólogos. 
 
Íntron: um segmento do gene que é inicialmente transcrito, mas é removido 
do RNA primário transcrito, havendo recomposição das seqüências 
chamadas exons. 
 
Lócus: a posição ocupada por um gene em um cromossomo. 
 
Microdeleção: uma pequena deleção cromossômica, podendo ser no nível 
de um nucleotídeo. 
 
Motivo: padrão de aminoácidos que é encontrado e um grupo de proteínas 
com atividade bioquímica similar e que freqüentemente é próximo do sitio 
ativo de proteína. 
 
Mutação: qualquer alteração herdada permanentemente na seqüência do 
DNA genômico. 
 
Mutação com mudança na grade de leitura (frameshift): uma inserção ou 
deleção de um ou mais nucleotídeos, em número diferente de 3 ou qualquer 
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de seus múltiplos, causando a alteração na grade, seqüência, matriz ou 
quadro de leitura da tradução. 
 
Mutação de sentido trocado (missense): uma mutação que altera um 
códon finalizador ou stop códon (TAA, TGA, TAG), impedindo assim a 
continuação da síntese da cadeia polipeptídica. Resulta em proteína 
truncada que pode ser não funcional ou ter uma função alterada. 
 
Mutação silenciosa: mutação que resulta na ausência completa da função 
de um gene.  
 
Nucleotídeo: uma molécula composta de uma base nitrogenada, um açúcar 
de 5 carbonos e um grupo fosfato. Um ácido nucleico é um polímero de 
muitos nucleotídeos. 
 
Oligonucleotídeo iniciador (primer): um oligonucleotídeo sintético curto 
destinado a hibridizar-se a um molde unifilamentar de DNA e criar uma ponta 
livre em 3’, à qual a DNA polimerase pode adicionar nucleotídeos e sintetizar 
uma fita de DNA complementar; são utilizados como sondas ou para uso na 
reação em cadeia da polimerase. 
 
Polimorfismo: a ocorrência conjunta em uma população de dois ou mais 
genótipos alternativos, cada um com uma freqüência maior que a que pode 
ser mantida apenas pela mutação recorrente. Um lócus é arbitrariamente 
considerado como sendo polimórfico se o alelo mais raro tiver uma 
freqüência de 0,01, de modo que a freqüência de heterozigotos seja de pelo 
menos 0,02. Qualquer alelo mais raro que 0,02 é considerado uma variante 
rara. 
 
Polimorfismo de nucleotídeo único (SNP): variação na seqüência de DNA 
que consiste em uma única base. 
 
Portador: um indivíduo heterozigoto para um determinado alelo mutante. 
 
Primer: ver definição de oligonucleotídeo iniciador. 
 
Processamento (Splicing): processo que remove os íntrons (seqüências 
não codificadoras de proteínas) dos RNAs transcritos. Alguns exons 
(seqüências codificadoras de proteínas) podem ser removidos juntamente 
com os íntrons. Dependendo de quais exons são removidos, podem ser 
formadas diferentes proteínas a partir do mesmo gene ou RNA inicial. As 
proteínas produzidas dessa forma são chamadas de “variantes de splicing” 
ou isoformas. 
 
Reação em cadeia da polimerase (PCR): técnica de biologia molecular 
pela qual uma sequência alvo (ou template) de DNA é copiada com o auxilio 
de dois oligonucleotídeos flanqueadores da seqüência alvo auxiliados por 
enzima do tipo polimerase. 
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Recessiva: gene ou característica que é expressa apenas em homozigose. 
 
Resíduo: termo utilizado para cada aminoácido de uma proteína. 
 
RNA (ácido ribonucléico): um ácido nucléico formado sobre um molde de 
DNA, contendo ribose em vez de desoxirribose. 
 
RNA mensageiro (RNAm): um RNA, transcrito do DNA de um gene, que 
determina a seqüência de aminoácidos no polipeptídeo codificado. 
 
Splicing: ver processamento. 
 
SSCP (Single Stranded Conformation Polymorphism): polimorfismo 
conformacional de fita simples – baseia-se no fato de que fitas simples de 
DNA assumem conformação específica na dependência de sua seqüência 
de nucleotídeos, migrando de forma diferente em eletroforese não-
denaturante; a metodologia é utilizada no rastreamento de alterações na 
seqüência do DNA.  
 
(Mir, 2004; Thompson & Thompson, 2002). 
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