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RESUMO 

Introdução: As aberrações cromossômicas são responsáveis por grande parte das 

malformações congênitas, deficiência mental, abortos espontâneos, além de 

desempenhar um importante papel na patogenia do câncer. Estão classificadas em 

numéricas ou estruturais, sendo que estas últimas podem ser aparentemente 

balanceadas, quando não são detectadas perda ou ganho de material cromossômico, 

ou não balanceadas, onde o rearranjo produz perda ou ganho de material 

cromossômico, sendo responsável por grande variabilidade fenotípica. Objetivos: 

Considerando uma família cuja propósita é portadora de translocação, aparentemente 

balanceada, oriunda do pai, foram investigadas três gerações do ramo paterno e 

correlacionado genótipo/fenótipo dos indivíduos. Material e Métodos: A partir de 

cultura de sangue total foram realizadas as técnicas de bandamento GTG e 

Cariotipagem Espectral, SKY, no material obtido da propósita e os demais membros da 

família foram avaliados por bandamento GTG. Resultados: Dentre os resultados 

obtidos, o achado citogenético da propósita evidenciou cariótipo 

46,XX,t(8;13)(q22;q32), com várias alterações fenotípicas e o cariótipo paterno com a 

mesma translocação; a análise citogenética materna apresentou translocação, 

aparentemente balanceada, 46,XX,t(3;16)(p21;p13); uma irmã da propósita apresentou 

ambas translocações: 46,XX,t(3;16)(p21;p13),t(8;13)(q22;q32); uma outra com a 

mesma translocação da mãe, 46,XX,t(3;16)(p21;p13), sendo todos fenotipicamente 

normais; um irmão e demais membros da família apresentaram cariótipo normal. O 

mecanismo de segregação responsável pelo cariótipo observado na propósita foi o 

alternado. Por se tratar de duas translocações importantes sendo segregadas, evento 

raríssimo na literatura, foi realizado o Aconselhamento Genético, apresentando os 

riscos para as futuras descendências, familiares e afetados com enfoque para 

indivíduos afetados em idade reprodutiva. Conclusão: Mediante análise citogenética 

dos indivíduos das três gerações, foi possível concluir que ocorreu um evento “de novo” 

transmitido à propósita e, através da técnica de SKY, foi confirmada a translocação 

oriunda do pai. Em virtude da propósita apresentar alterações fenotípicas importantes e 

seu pai ser normal fenotipicamente, fica evidente a ocorrência de uma instabilidade 

genômica caracterizada por uma provável microdeleção ou microduplicação, ou outro 

rearranjo não detectado no nível de resolução da técnica de SKY. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os distúrbios cromossômicos constituem uma importante categoria 

de doenças Genéticas. São responsáveis por uma considerável proporção de todas as 

perdas reprodutivas, malformações congênitas e retardo mental, desempenhando um 

importante papel na patogênese das doenças malignas. Anomalias cromossômicas 

específicas são responsáveis por centenas de síndromes identificáveis que juntas são 

mais comuns do que o conjunto de todos os distúrbios mendelianos monogênicos. As 

anormalidades citogenéticas estão presentes em quase 1% de todos os nativivos, em 

cerca de 2% de todas as gestações em mulheres com mais de 35 anos que se 

submetem a um diagnóstico pré-natal, em praticamente metade de todos os abortos 

espontâneos de primeiro trimestre e em 6% de todos os natimortos (Jackson, 2002). 

Considerando aproximadamente 1% de nativivos com anomalias 

cromossômicas, praticamente metade possui um fenótipo anormal. O melhor preditor 

da conseqüência de um fenótipo alterado é o ganho e/ou perda de material 

cromossômico, denominado aneuploidia. As anomalias cromossômicas tanto podem 

ser numéricas, ganho ou perda do cromossomo inteiro, quanto estruturais, alterações 

da seqüência genômica de um cromossomo individual. Estas podem ser 

aparentemente balanceadas, quando não é detectada perda ou ganho de material 

cromossômico, ou não balanceadas, onde o rearranjo produz perda ou ganho de 

material cromossômico, responsável por grande variabilidade fenotípica (Sharkey, 

2005). 

Em portadores de translocações recíprocas, durante a primeira 

divisão da meiose, são formadas figuras quadrivalentes entre os cromossomos 

translocados e seus homólogos normais. No mecanismo de segregação, modo 

alternado, o cromossomo translocado é segregado para um pólo da célula e seu 

homólogo normal para outro, produzindo assim gametas normais/balanceados. 

Gametas não balanceados cromossomicamente são produzidos através dos modos de 

segregação adjacente I e adjacente II. Zigotos não balanceados podem causar abortos 

espontâneos no primeiro trimestre da gestação, e a conseqüência disto é que o risco 

de problemas reprodutivos varia dependendo do cromossomo envolvido e do sexo do 

portador (Nishikawa et al, 2007). 



 

 

Fenótipos anormais em pacientes com translocações “de novo” 

aparentemente balanceadas podem refletir uma interrupção em um gene ou genes na 

região de quebra, ou pequenas duplicações ou deleções além da resolução do 

microscópio óptico (Gribble et al, 2004). 

A técnica de bandamento GTG é ainda o “padrão ouro” em 

citogenética humana. Porém, para detecção de translocações críticas, microdeleções 

ou microduplicações e cromossomos marcadores, seu uso pode ser limitado na prática 

pelo alcance de 5-10 Megabases (Mb) (Kaluzewski et al, 2003). 

Doenças relacionadas com rearranjos cromossômicos balanceados 

“de novo” podem ser identificadas por bandamento convencional, e sua incidência é de 

1 em 2000. Aproximadamente 6% dos casos estão associados com anormalidades 

clínicas. O mapeamento do ponto de quebra, da região envolvida na translocação, tem 

sido proposto como estratégia para elucidar a causa molecular do problema hereditário 

(Ropers, 2007; Thomas et al, 2009).  

Neste âmbito, as técnicas de citogenética molecular têm 

revolucionado a clínica com a identificação de anormalidades cromossômicas, como 

por exemplo, a técnica de Cariotipagem Espectral (SKY), a qual permite a visualização 

de todos os cromossomos humanos, através de combinações resultantes em 24 cores 

diferentes identificando através de pintura cada par cromossômico em um único 

experimento. Além disso, é possível através desta técnica elucidar uma aberração 

estrutural latente que não poderia ser detectada pela citogenética clássica (Une et al, 

2006). Fan et al (2000) descreveu que o menor limite para detecção de um segmento 

cromossômico é de pelo menos 1-2 Mb. Sendo assim, a origem cromossômica de 

muitos marcadores pode ser identificada com segurança.  

Desta forma, no presente trabalho foi utilizada a técnica de 

bandamento GTG aplicada ao estudo do ramo paterno de uma família cuja propósita é 

portadora de translocação, aparentemente balanceada, t(8;13)(q22;q32), oriunda do pai 

com a mesma translocação e mãe portadora de translocação t(3;16)(p21;p13), e a 

técnica de SKY aplicada, somente, no material da propósita. Estas técnicas foram 

utilizadas com o intuito de investigar a origem da segregação familial e realizar uma 

correlação genótipo/fenótipo dos indivíduos estudados a partir das informações clínicas 

obtidas junto ao Ambulatório de Genética do Hemocentro da Faculdade de Medicina de 



 

 

Marília. Tal estudo contribuiu para o Aconselhamento Genético dos membros da 

referida família. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho teve como objetivos: 

1. Estudar o genótipo da propósita por bandamento GTG e através 

de citogenética molecular (Cariotipagem Espectral, SKY), e correlacioná-lo com o 

fenótipo encontrado; 

2. Investigar o cariótipo, por bandamento GTG, de todos os 

membros de três gerações do ramo paterno da referida propósita e correlacionar com o 

fenótipo; 

3. Avaliar os riscos para a futura descendência e realizar o 

Aconselhamento Genético. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Rearranjos cromossômicos na genética clínica  

 

A trissomia parcial do cromossomo 13 raramente ocorre “de novo”, 

mas frequentemente resulta de uma segregação adjacente a partir de uma 

translocação de um dos pais. O primeiro registro de uma trissomia da parte distal do 

cromossomo 13 foi descrito por Stalder et al (1964). Desde então, um número de 

trissomias parciais do cromossomo 13 tem sido descrito e utilizado em estudos que 

correlacionam cariótipo/fenótipo (Niebuhr, 1977). 

Pilgaard et al (1983) observaram uma trissomia parcial do braço 

longo do cromossomo 13 apresentando como características clínicas: hexadactilia, 

hipertelorismo, hemangioma e retardo psicomotor severo. Esta trissomia foi originada 

de uma translocação e inversão materna envolvendo os cromossomos 8 e 13 

[46,XX,inv(8)(q23;q24.1),t(8;13)(q24.1;q32)]. Este estudo exemplifica a importância da 

re-investigação da família com típico “pedigree” para segregação de uma translocação 

presente em uma família contendo indivíduos saudáveis, com malformações, retardo 

mental na descendência e abortos espontâneos.  

Groen et al (1998) identificaram 10 membros de uma única família 

com retardo mental e microcefalia, sendo que, um membro apresentou macrocefalia ao 

invés de microcefalia. Utilizando alta resolução cromossômica e Hibridação “in situ” 

Fluorescente (FISH) para o material dos pais, foi detectada translocação balanceada 

5qter e 6qter e seu produto não balanceado na descendência.  

Estudos cromossômicos foram realizados em uma família cujo 

propósito mostrou ser portador de uma translocação recíproca: 46,XY,t(8;11)(q21;p15). 

O estudo citogenético foi estendido a outros 3 irmãos, sendo dois normais e um 

terceiro, portador da mesma translocação (De Los Monteiros et al, 1989). Mediante tal 

achado, a esposa deste foi encaminhada a uma amniocentese na primeira gestação 

resultando em cariótipo normal [46,XX]. Após 3 abortamentos consecutivos, foi 

detectado feto com a mesma translocação, t(8;11), na quinta gestação. 



 

 

Durante um estudo pré-natal prospectivo de anomalias 

cromossômicas numéricas dos cromossomos 13, 18, 21, X e Y, utilizando sondas 

específicas por FISH, foi verificada, em um caso, a presença de um único sinal do 

cromossomo 18 em amostras de vilosidade coriônica, não observada em cariótipo por 

bandamento GTG, aparentemente normal (Schultz et al, 2001). Estes autores 

descobriram a segregação de uma translocação t(11;18)(q25;q23) em uma família com 

4 gerações de indivíduos normais apresentando translocação balanceada e de 

indivíduos com retardo mental apresentando translocação não balanceada. 

Francisco-Bagnariolli et al (2001), descreveram uma família com 

translocação t(4;7)(q28;p22), segregando um derivado do cromossomo sete, resultando 

em duplicação de 4q28→qter, confirmado em três membros da família com fenótipo 

similar. 

De acordo com a literatura, é rara a associação entre duas 

alterações cromossômicas distintas envolvendo casais. Gilgenkrantz et al (1985) 

estudaram ambos os membros não relacionados de um casal, com translocação 

balanceada, sendo o pai portador de translocação recíproca t(8;13)(p23;q14) e a mãe 

com translocação robertsoniana t(13;14), respectivamente, e verificaram um propósito 

com trissomia parcial do 13 e múltiplas malformações. 

 

2.2 Um histórico da citogenética clínica 

 

O início da citogenética humana como ciência foi atribuída a Walther 

Flemming, um citologista austríaco e professor de anatomia que publicou a primeira 

ilustração de cromossomos humanos em 1882. Flemming também se referiu a porção 

marcada do núcleo como cromatina e usou primeiramente o termo mitose (Flemming, 

1882). 

 

 

Flemming W, 1882. Apud Gersen SL, Keagle MB. The Principles of Clinical 

Cytogenetics. New Jersey, Humana Press, 1999; 558. 



 

 

Painter em 1923 definiu o número cromossômico humano diplóide 

como 48, porém dois anos antes ele tinha determinado este mesmo número como 46 

cromossomos. Tjio & Levan (1956) aperfeiçoaram o método de colchicinização e 

hipotonização em culturas de células de pulmão de embrião humano e após 3 décadas 

confirmaram o número cromossômico diplóide humano como sendo 46 cromossomos e 

não 48. 

Lejeune estudou cromossomos de culturas de fibroblastos de 

pacientes com síndrome de Down e em 1959 descreveu um cromossomo extra em 

cada uma destas células (Lejeune et al, 1959). A trissomia foi referida por envolver um 

dos menores pares de cromossomos e posteriormente seria referida como trissomia do 

cromossomo 21. 

Três outras síndromes cromossômicas, todas envolvendo 

cromossomos sexuais, foram também descritas em 1959. Ford et al (1959), 

destacaram que mulheres com síndrome de Turner tinham 45 cromossomos, 

aparentemente com um único cromossomo X e nenhum cromossomo Y. Jacobs & 

Strong (1959) demonstraram que um homem com síndrome de Klinefelter tem 47 

cromossomos, sendo identificado como adicional o cromossomo X. Uma mulher com 

disfunção sexual, com 47 cromossomos, foi também mostrada por Jacobs e acreditava-

se ter um complemento sexual cromossômico XXX. 

A Citogenética foi inicialmente utilizada como instrumento para 

detectar anormalidades cromossômicas numéricas. A partir da década de 70, com o 

surgimento da técnica de bandamentos, foi possível a identificação de anormalidades 

cromossômicas que envolviam deleções e duplicações, um grande avanço na 

tecnologia que vem facilitando a elucidação do diagnóstico clínico no estudo de 

cariótipo de pacientes com hipótese de síndromes cromossômicas (Dave & Sanger, 

2007). 

A tecnologia de bandamento de alta resolução, desenvolvida em 

1980, revelou a base cromossômica de várias síndromes, como a síndrome de Prader-

Willi, e permitiu a descrição de novas síndromes como, por exemplo, a síndrome Smith-

Magenis, referida como uma síndrome de microdeleção (Sharkey et al, 2005; 

Ledbetter, 2008). 



 

 

A técnica de FISH, desenvolvida em 1990, permitiu a descoberta de 

novas microdeleções, algumas em regiões teloméricas, tais como: del(1)(p36) e del(22) 

(q13), bem como síndromes de microduplicações e/ou microdeleções que não são, 

geralmente, detectáveis pela citogenética clássica (Dave & Sanger, 2007). 

Ainda, segundo Carpenter (2001), as técnicas de citogenética 

molecular têm auxiliado a clínica, pois um diagnóstico preciso é importantíssimo nos 

casos de anormalidades cromossômicas, fornecendo um prognóstico real, com 

determinação dos riscos de recorrência para um Aconselhamento Genético com 

informações mais precisas. Essas técnicas têm auxiliado, também, no diagnóstico pré-

natal, diagnóstico de pré-implantação e na citogenética do câncer. 

A década atual têm apresentado um rápido desenvolvimento de 

tecnologias citogenéticas como Hibridação “in situ” Fluorescente (FISH), além de 

Multissondas de Fluorescência “in situ” (Multiprobe-FISH), Hibridação Genômica 

Comparativa (CGH), arranjoCGH (arrayCGH) e Cariotipagem Espectral (SKY). A 

aplicação destas técnicas inclui a determinação de aberrações numéricas 

(aneuploidias), detecção de rearranjos submicroscópicos, identificação de 

cromossomos de origem desconhecida (marcadores) e cromossomos derivados, 

definição de pontos de quebra de cromossomos em rearranjos e reconhecimento de 

conteúdos cromossômicos em rearranjos complexos, além da avaliação de 

mosaicismos (Ledbetter, 2008; Ballarati et al, 2009). 

Para a citogenética clínica, estas tecnologias têm permitido a 

descoberta de novas síndromes causadas por deleções de segmentos genômicos de 

500 kilobases (Kb) a 2 Mb em tamanho (Ledbetter, 2008).  

A técnica de SKY permite caracterizar qualitativa e quantitativamente 

perdas ou ganhos de materiais cromossômicos de alta resolução, da ordem de 1 Mb 

com considerável sensibilidade e especificidade (Bayani & Squire, 2001). Esta técnica 

tem a possibilidade de gerar combinações resultantes em 24 cores diferentes 

identificando, através de pintura, cada par cromossômico em um único experimento. 

Além disso, como mencionado anteriormente, é possível através desta técnica elucidar 

uma aberração estrutural latente que não poderia ser detectada pela citogenética 

clássica (Une et al, 2006). 

 



 

 

2.3 Anomalias cromossômicas e a importância da caracterização das 
translocações 

 

Segundo Hassold et al (2007), a aneuploidia é a anormalidade 

cromossômica mais comum e é causa de muitos abortos e nascimentos com defeitos 

congênitos.  

De acordo com Wiland et al (2008), a translocação cromossômica 

recíproca, troca de segmentos entre cromossomos não homólogos, é o rearranjo 

estrutural mais comum em humanos. A sua incidência na população de recém-

nascidos foi estimada em 1:712 e em diagnósticos por amniocentese foi de 

aproximadamente 1:250. 

Na população humana, as translocações recíprocas balanceadas 

têm uma alta incidência (0,14%). Sua presença em cariótipos está associada a 

problemas reprodutivos, abortos espontâneos e risco aumentado de defeitos ao 

nascimento (Vozdova et al, 2008).  

As translocações recíprocas são relativamente comuns, mas 

geralmente não apresentam efeito fenotípico, embora possam estar associadas a um 

maior risco de prole anormal. As conseqüências fenotípicas de uma anomalia 

cromossômica dependem da sua natureza específica, do desequilíbrio resultante das 

partes envolvidas do genoma, dos genes específicos contidos ou afetados pela 

anomalia e da probabilidade de sua transmissão para a próxima geração (Oliver-Bonet 

et al, 2005).  

Podem ser detectadas em pais de crianças com malformações e/ou 

retardo mental, em casais com abortos de repetição ou esterilidade, através de uma 

investigação populacional quanto ao estudo de recém-nascidos e do diagnóstico pré-

natal, ou por investigações citogenéticas por outra razão independente (Midro et al, 

1992). 

Aproximadamente 1 em 500 indivíduos é portador de uma 

translocação recíproca. Embora as translocações balanceadas estejam normalmente 

associadas com um fenótipo normal, alguns portadores apresentam risco aumentado 

de ocorrência de abortos e prole com rearranjos não balanceados em virtude da 

segregação anormal dos cromossomos rearranjados (Gajecka et al, 2006). 



 

 

Segundo Midro et al (1992), o risco para esses portadores terem 

descendentes não balanceados pode variar consideravelmente. Eles dependeriam da 

probabilidade de produção de gametas não balanceados diferentes por um pai 

portador, e da probabilidade de sobrevivência de zigotos, embriões, fetos ou recém-

nascidos não balanceados. Estas probabilidades dependeriam do cromossomo 

envolvido em determinada translocação e da região do ponto de quebra. 

De acordo com Wiland et al (2008), gametas portadores de 

translocações recíprocas não balanceadas podem dar origem a gestações 

desfavoráveis, causando abortos espontâneos, natimortos, recém-nascidos afetados e 

malformação congênita em progênie nascida viva.  

Segundo o Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenética 

(ISCN, 2005), as translocações são representadas pela letra “t”. Para se registrar uma 

translocação, primeiro coloca-se o número total de cromossomos, vírgula, especifica-se 

os cromossomos sexuais, vírgula, o símbolo de translocação “t”, os cromossomos 

envolvidos entre parênteses, usando-se ponto e vírgula para separar suas 

designações.  

Dentre os cromossomos envolvidos na translocação, os sexuais 

devem aparecer primeiro, seguido do autossomo de menor número. Os pontos de 

quebra são especificados entre parênteses, imediatamente em seguida do tipo de 

rearranjo e dos cromossomos envolvidos. Assim, cada ponto de quebra é identificado 

pela designação da banda na mesma ordem dos cromossomos envolvidos (ISCN, 

2005). 

De acordo com Ciccone et al (2005), os rearranjos cromossômicos 

tornam-se mais complicados quanto maior o número de cromossomos envolvidos e 

mais quebras, e assim o risco de anormalidades associadas também aumenta. Pujol et 

al (2006) relataram que devido aos modos de segregação meiótica, uma célula 

germinativa com uma translocação recíproca balanceada pode produzir 32 tipos de 

gametas, sendo que somente dois destes resultaria em uma criança normal 

cromossomicamente.  

Para os portadores de uma translocação recíproca balanceada a 

freqüência dos diferentes modos de segregação depende, especificamente, da 

translocação, e a produção de gametas não balanceados geneticamente, em grande 



 

 

quantidade, conduz aos portadores a experiência de dificuldades em engravidar, 

freqüentes abortos espontâneos e um alto risco de vir a ter filhos apresentando fenótipo 

anormal (Pujol et al, 2006). 

O tipo de anormalidade e o cromossomo envolvido influenciam na 

origem parental de rearranjos estruturais, segundo Thomas et al (2006). A maioria dos 

rearranjos estruturais é provável que ocorra durante a meiose, quando os 

cromossomos sofrem quebras e rearranjos no processo de recombinação. A 

quantidade e o padrão de recombinações diferem marcadamente entre o macho e a 

fêmea, e não é insensato supor que pode influenciar na origem de rearranjos 

estruturais. 

 

2.4 Tipos de segregação 

 

As translocações recíprocas balanceadas envolvem a mudança de 

material cromossômico entre os braços de cromossomos não homólogos. Durante a 

meiose, os cromossomos envolvidos na translocação recíproca balanceada pareiam 

seus segmentos homólogos e formam quadrivalentes, que podem segregar em cinco 

diferentes modos: alternado (produzindo gametas normais ou balanceados), adjacente 

I, adjacente II, 3:1 e 4:0, sendo que estes quatro últimos modos produzem somente 

gametas desbalanceados (Wiland et al, 2007). 

Na segregação alternada, os centrômeros alternados migram para 

um mesmo pólo da célula de forma que os dois cromossomos normais são transmitidos 

para uma célula-filha, enquanto que os dois translocados vão para a outra. A 

fertilização desses gametas origina zigotos normais ou com translocação balanceada, 

resultando em indivíduos fenotipicamente normais (Cohen et al, 1995). 

Nas segregações adjacentes, um dos dois cromossomos normais é 

transmitido junto com um dos cromossomos translocados para cada uma das células-

filhas resultando em um desequilíbrio caracterizado pela associação de uma 

monossomia parcial de um cromossomo com uma trissomia parcial do outro (Cohen et 

al, 1995). 



 

 

A segregação adjacente 1 é definida pela migração dos centrômeros 

não homólogos para o mesmo pólo. Após a segunda divisão meiótica, cada uma das 

células-filhas terá uma duplicação de um dos segmentos translocados e a deficiência 

do outro. Após a fertilização por um gameta normal, o futuro zigoto terá 46 

cromossomos e desequilíbrio dos segmentos translocados, isto é, trissomia parcial de 

um cromossomo, associada à monossomia parcial do outro (Cohen et al, 1995). 

A segregação adjacente 2 envolve a migração dos centrômeros 

homólogos para o mesmo pólo. Cada uma das células-filhas recebe os dois 

representantes de um par de homólogos, sendo um deles translocado. Esse 

mecanismo de segregação gera trissomia do segmento cêntrico de um dos 

cromossomos envolvidos no rearranjo e monossomia do segmento cêntrico do outro 

cromossomo. Após a fertilização por um gameta normal, o zigoto formado, com 46 

cromossomos, terá uma trissomia e uma monossomia parcial. Esse tipo de segregação 

é mais rara na produção de desequilíbrio cromossômicos (cerca de 5 a 10%) e a 

ocorrência é quase que exclusivamente materna (Cohen et al, 1995). 

Por fim, a segregação denominada 3:1 ocorre quando três 

centrômeros migram para um mesmo pólo da célula e apenas um centrômero para o 

outro. Desta forma, são formados gametas com 24 e 22 cromossomos, que, se 

fertilizados por um gameta normal, produzem zigotos com 47 e 45 cromossomos, 

resultando em trissomias e monossomias, respectivamente. Esse processo pode 

ocorrer de duas maneiras diferentes denominadas: trissomia/monossomia terciária e 

trissomia/monossomia por intertroca (Cohen et al, 1995). 

Na primeira forma de segregação 3:1, a terciária, após a primeira 

divisão meiótica, uma das duas células-filhas recebe dois cromossomos normais e um 

cromossomo derivado, resultando em trissomia terciária, enquanto que a outra recebe 

somente o outro cromossomo derivado, resultando em monossomia terciária (Cohen et 

al, 1995). 

Na outra forma, a segregação 3:1 por intertroca, os dois 

cromossomos derivados e um cromossomo normal, migram para uma das duas 

células-filhas, ficando a outra célula-filha com um cromossomo normal (monossomia 

por intertroca) (Cohen et al, 1995). 



 

 

Teoricamente pode haver ainda a possibilidade de segregação 4:0. 

Neste caso, após a primeira divisão da meiose, seria formado um gameta com os 

quatro centrômeros do tetravalente e outro com ausência desses cromossomos. Esses 

gametas devem ser altamente desequilibrados e inviáveis, uma vez que nunca se 

encontrou um indivíduo resultante de tal segregação (Stene & Stengel-Rutkowski, 

1988). 

 

2.5 Citogenética molecular 

 

Os rearranjos cromossômicos complexos podem não ser 

identificados facilmente usando apenas técnica de bandamento de rotina. Técnicas de 

citogenética molecular incluindo FISH, Multiprobe-FISH e SKY têm sido usadas como 

ferramentas complementares para a análise de tais casos. A técnica de FISH, com 

“probes” de cromossomos específicos, tem sido usada rotineiramente como um teste 

confirmatório para anormalidades detectadas por análise citogenética convencional. 

SKY, técnica que utiliza combinações resultantes em 24 cores diferentes identificando 

através de pintura cada par cromossômico em um único experimento, têm sido usada 

para identificar rearranjos cromossômicos complexos entre pares de cromossomos não 

homólogos, tais como translocações complexas, e para identificação de material 

cromossômico adicional com origem desconhecida (Bayani & Squire, 2001; Hu et al, 

2006).  

As técnicas de Multiprobe-FISH ou SKY são importantes 

ferramentas para a detecção e caracterização de alterações sutis e/ou rearranjos 

cromossômicos complexos, no tamanho de 1-5 Mb (Mattahei et al, 2005). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

3.1.1 Família estudada 

 

A propósita é a 6º filha de um casal não consangüíneo, mãe 33 

anos, G6P6A0, pai 36 anos. A criança nasceu de parto normal a termo, pesando 

3050g, com Apgar de “score” 9 e 10. Avaliada clinicamente com seis anos de idade, 

apresentou baixa estatura, microcefalia, baixa implantação de cabelos, face 

assimétrica, fissura palpebral oblíqua para cima, ponte nasal longa, filtro nasal longo 

e proeminente, má oclusão dentária, micrognatia com retrognatia, baixa implantação 

de orelhas, pescoço curto, sindactilia cutânea proximal entre o 2º e 3º pododáctilos 

bilateralmente, hipotonia com postura bizarra e apresenta importante atraso de 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) (Figuras 1 A e 1 B). 

O cariótipo obtido após cultura temporária de linfócitos e análise por 

bandamento GTG revelou: 46,XX,t(8;13)(q22;q32). O cariótipo do pai evidenciou a 

mesma translocação e a análise citogenética da mãe revelou translocação 

aparentemente balanceada envolvendo o braço curto dos cromossomos 3 e 16 

[46,XX,t(3;16)(p21;p13)], sendo ambos normais fenotipicamente. Foram avaliados 

26 indivíduos do ramo paterno da referida propósita sob o ponto de vista 

citogenético e possível relação com os aspectos clínicos. 

 

3.1.2 Estudo citogenético 
 

As amostras foram obtidas a partir da coleta de aproximadamente 

5mL de sangue periférico, por punção endovenosa, em frascos estéreis contendo 

heparina sódica. 

 

 

 



 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Cultura de sangue periférico 

 

Os procedimentos referentes à semeadura, preparação citológica da 

cultura e técnica de bandamento GTG foram realizados a partir dos protocolos 

descritos por Moorehead et al (1960), com modificações (Barck et al, 1997).  

 

3.2.1a Semeadura 

 

Foram semeadas aproximadamente 15 gotas de sangue total, 

utilizando agulha 21G (BD) (uma gota com agulha 21G=10µL) por tubo contendo 5 mL 

de meio RPMI 1640 (GIBCO), suplementado com soro fetal bovino (SFB)(GIBCO) 10%, 

gentamicina (GIBCO) 25µg/mL, glutamina (GIBCO) 0,05µg/mL, fitohemaglutinina 

(GIBCO) 10µg/mL e incubado a 37ºC por 72 horas. Trinta minutos antes de completar o 

tempo total da cultura foram adicionadas 2 gotas de colcemide (GIBCO) utilizando 

agulha 25 ou 26G (BD) (uma gota com agulha 25 ou 26G = 6µL). Os frascos foram 

novamente incubados durante o período de trinta minutos referido acima, até o início 

do procedimento de preparação citológica. 

 

3.2.1b Preparação citológica  

 

O material foi centrifugado por 8 minutos a 1000 rpm, o 

sobrenadante aspirado, o “sedimento” ressuspendido e adicionado 6mL de cloreto de 

potássio (KCl) 0,075M. Foram adicionados inicialmente 2mL de KCl, lentamente, 

homogeneizado gentilmente e completado o volume para 6mL, seguido de nova 

centrifugação por 8 minutos a 1000 rpm. 

A seguir, o sobrenadante foi aspirado, o “sedimento” ressuspendido 

e adicionado 6mL de KCl 0,075M. Foram adicionados inicialmente 2mL de KCl, 

lentamente, completado o volume para 6mL conforme descrito anteriormente. Foi 

adicionado, ainda, 8 gotas de fixador recentemente preparado (metanol e ácido acético, 

3:1) com o auxílio de pipeta “pasteur”, homogeneizado, seguido de centrifugação por 8 

minutos a 1000 rpm. 



 

 

O sobrenadante foi aspirado, o “sedimento” ressuspendido e 

acrescentado lentamente 2 mL de fixador. O volume foi completado para 6mL, 

homogeneizado e centrifugado por 8 minutos a 1000 rpm. Esse passo foi repetido mais 

duas vezes. 

As lâminas foram preparadas por gotejamento do material, sendo a 

temperatura ambiente controlada à (±2) 25ºC e umidade relativa em torno de 45-50% 

e, a seguir as lâminas foram envelhecidas à 90ºC por uma hora. 

 

3.2.2 Bandamento GTG 

 

A técnica de bandamento GTG foi realizada seguindo o mesmo 

controle de temperatura ambiente e umidade relativa como descrito anteriormente e de 

acordo com o seguinte procedimento: após o envelhecimento das lâminas, estas foram 

primeiramente tratadas com tripsina 0,025% (0,0125 g de tripsina em 50mL de PBS), 

uma lavagem em solução de PBS com soro fetal bovino 2%; seguido por duas 

lavagens rápidas em solução de PBS pura; corada por 4 minutos em giemsa 2% diluído 

em tampão gurr, uma lavagem em tampão gurr puro e, por fim, uma última lavagem em 

água destilada. As lâminas foram secas à temperatura ambiente. 

Foram analisadas 20 metáfases por paciente, de acordo com padrão 

de bandas internacional (ISCN, 2005), previamente selecionadas, sendo que as 

melhores foram fotografadas utilizando-se foto microscópio Olympus BX 60. 

 

3.2.3 Spectral karyotyping, SKY 

 

Para realização desta técnica com o material genômico da propósita, 

foram utilizadas sondas “SKY Paint” da Applied Spectral Imaging (ASI), como segue: as 

lâminas foram preparadas através de gotejamento do material celular obtido na cultura 

de linfócitos, sendo o fixador trocado para metanol e ácido acético na proporção de 1:1; 

a seguir, as lâminas foram envelhecidas a temperatura ambiente por três dias; após, foi 

realizada avaliação do material através de microscópio de contraste de fase para 

escolha da lâmina e marcação das regiões com melhor espalhamento e qualidade; 

seguiu-se a isso uma etapa de pré-tratamento da lâmina e desnaturação da sonda; e a 



 

 

seguir, foi realizada a hibridação da lâmina durante 53 horas a 37ºC; após esse 

período, em uma segunda etapa, foi realizada a detecção das sondas de SKY com 

duração de 5 horas e ao final, foi realizada a análise e aquisição das imagens utilizando 

microscópio Olympus SD200, Spectral Bio Imaging System (ASI Ltda, Israel) (Bayani & 

Squire, 2001). A referida técnica foi realizada junto ao Departamento de Genética da 

FMRP-USP, sob a supervisão da Profa. Dra Lúcia Regina Martelli.  

 

3.2.4 Aconselhamento Genético 

 

Com a conclusão do estudo citogenético, foi realizado o 

Aconselhamento Genético com a finalidade de esclarecer e orientar a família sobre os 

achados citogenéticos e os riscos para futura descendência. 

De acordo com o cariótipo dos pais, foi observado que o risco de 

gerar uma criança afetada por cromossomopatia, com fenótipo associado é:  

� Para t(8;13)(q22;q32): pode produzir 12 possibilidades 

desbalanceadas, seis não viáveis e seis potencialmente viáveis com duas em acordo 

com o modo de segregação adjacente 1 (Cohen et al, 2001).  

� Para t(3;16)(p21;p13): pode gerar 12 possibilidades 

desbalanceadas, oito não viáveis e quatro potencialmente viáveis. Duas destas 

estariam em acordo com o modo de segregação adjacente 1 (Cohen et al, 2001). 
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4. RESULTADOS 

 

O cariótipo da propósita (Figura 3), obtido após cultura temporária de 

linfócitos e análise por bandamento GTG, revelou uma translocação envolvendo o 

braço longo dos cromossomos 8 e 13, 46,XX,t(8;13)(q22;q32) [III-11] (Figuras 3 e 8). O 

cariótipo do pai [II-11] evidenciou a mesma translocação (Figuras 5 e 8) e a análise 

citogenética da mãe [II-12] revelou translocação aparentemente balanceada 

envolvendo o braço curto dos cromossomos 3 e 16 [46,XX,t(3;16)(p21;p13)], sendo que 

em ambos foi observado fenótipo normal (Figuras 6 e 8).  

Uma das irmãs da propósita apresentou o seguinte cariótipo: 

46,XX,t(3;16)(p21;p13),t(8;13)(q22;q32) [III-9] (Figuras 7 e 8) e outra irmã evidenciou 

cariótipo 46,XX,t(3;16)(p21;p13) [III-12], sendo ambas, com fenótipo normal. O irmão 

apresentou cariótipo normal, 46,XY [III-10] e outra irmã com cariótipo normal, 46,XX [III-

14]. Os demais membros da família do ramo paterno estudado evidenciaram cariótipo 

normal (I-1, I-2, II-1, II-5, II-6, II-7, II-8, II-13, II-16, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, III-7, 

III-8, III-17 e III-18) (Figura 8). Alguns indivíduos (II-14DI, II-15DI, III-13DI, III-15DI e III-

16DI) não foram localizados para realizar o estudo citogenético (Figura 8). 
 

 

  
 

A) Foto da face da propósita. 
 



 

 

     

Figura 1. A) Foto da face da propósita; B) Foto demonstrando frente (à esquerda) e 

dorso (à direita) do corpo da propósita. 

 

O mecanismo de segregação que deu origem a alteração 

citogenética observada na propósita foi o alternado (Figura 2). O modo de desequilíbrio 

de segregação é o adjacente 1, com confiabilidade de 93,7%. O risco de ocorrência de 

uma criança portadora de uma síndrome de malformação/retardo mental com esse 

cariótipo é 14,83%, quando a translocação é de origem paterna, e 16,01% se a 

translocação for de origem materna, com intervalo de confiança de 95% (Cohen et al, 

2001). 

Da mesma forma suas irmãs, portadoras de translocação 

aparentemente balanceada, t(3;16)(p21;p13),t(8;13)(q22;q32) e t(3;16)(p21;p13), com 

fenótipo normal, apresentaram mecanismo de segregação alternado. Para a portadora 

de t(3;16)(p21;p13), o modo de desequilíbrio de segregação é o adjacente 1, com 

confiabilidade de 93,7%. O risco de ocorrência de uma criança portadora de uma 

síndrome de malformação/retardo mental com esse cariótipo é 16,44%, quando a 

translocação é de origem paterna, e 15,07% se a translocação for de origem materna, 

com intervalo de confiança de 95% (Cohen et al, 2001). 



 

 

      

A                        8                der(8)                                                       13              der(13) 
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Figura 2. A) Modelo para translocação t(8;13)(q22;q32) da propósita; B).Esquema de 

segregação alternada responsável por translocação aparentemente balanceada, 

propósita. 



 

 

 

 A) 

                              
                                    B)      8    der(8)    13     der(13)    8         13 
        
Figura 3. A)    Metáfase  evidenciando  translocação t(8;13)(q22;q32), propósita;          B)         parcial t(8;13)(q22;q32)  e  ideograma  

dos cromossomos 8 e 13. 



 

 

 

Figura 4. Imagem SKY confirmando a translocação t(8;13)(q22;q32) da propósita.



 

 

                       

 A) 

                                 
                                   B)      8   der(8)   13    der(13) 8     13 
                                                                                                                                                                            
 

Figura 5. A) Metáfase demonstrando translocação t(8;13)(q22;q32)pat; B) parcial t(8;13)(q22;q32)pat e ideograma dos cromossomos 

 8 e 13. 



 

 

 
 A) 

                            
                            B)   3      der(3)      16   der(16)            3        16   
 
Figura 6. A) Metáfase evidenciando translocação t(3;16)(p21;p13)mat; B) parcial t(3;16)(p21;p13)mat e ideograma dos 

cromossomos 3 e 16. 



 

 

   

 A) 

                  
                       B)         3  der(3)  16  der(16)  8 der(8) 13 der(13)       3       16         8        13   
          
Figura 7. A) Metáfase demonstrando translocação t(3;16)(p21;p13),t(8;13)(q22;q32) irmã da propósita; B) parcial 

t(3;16)(p21;p13),t(8;13)(q22;q32) e ideograma dos cromossomos 3 e 16, 8 e 13. 



 

 

1 2

1     2       3      4       5              6            7    8              9              10           11        12                    13              14DI  15DI 16

I

II

III

Individuo não afetado do sexo feminino

Individuo não afetado do sexo masculino

Individuo afetado do sexo feminino

Individuo afetado duplamente,  sexo feminino

Individuo afetado do sexo masculino

Probando

Individuo falecido do sexo feminino

Individuo falecido do sexo masculino

Aborto espontâneo DI – Dados indisponíveis

1            2          3        4    5            6          7      8        9    10     11    12   13DI 14    15DI 16DI 17            18

 
    
Figura 8. Heredograma representando o ramo paterno da referida propósita. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, foi realizado um estudo do ramo paterno de uma 

família cuja propósita é portadora de translocação, aparentemente balanceada, 

t(8;13)(q22;q32), oriunda do pai com a mesma translocação e mãe portadora de 

translocação t(3;16)(p21;p13), com o intuito de investigar a origem da segregação 

familial e realizar uma correlação genótipo/fenótipo dos indivíduos estudados. Foi 

utilizada a técnica citogenética de bandamento GTG, aplicada na investigação do 

cariótipo de todos os indivíduos estudados, e citogenética molecular (SKY) no material 

genômico da propósita. 

Segundo relatos da literatura, os rearranjos cromossômicos 

estruturais podem dar origem a sérios problemas relacionados à saúde humana. De 

acordo com os dados obtidos em um estudo realizado no Centro de Genética Médica 

da Lituânia, foram detectadas 106 pessoas com rearranjos cromossômicos estruturais, 

incluindo cromossomo marcador e cromossomo derivado, casos de mosaicismo e 

casos familiares. A translocação foi o tipo de rearranjo estrutural mais frequentemente 

encontrado, compreendendo 44,3% dos casos (Sliuzas et al, 2008). 

Os portadores de translocação, conforme Oliver-Bonet et al (2002), 

têm um risco aumentado de apresentarem problemas reprodutivos e de terem recém-

nascidos afetados, em função de produzirem gametas não balanceados por 

segregação meiótica ou possível presença de efeito inter-cromossomal.  

Ainda segundo Nishikawa et al (2007), as translocações recíprocas 

e robertsonianas são as anormalidades cromossômicas estruturais mais comuns em 

humanos, podendo afetar a fertilidade e/ou a gestação, devido à possibilidade de 

produção de gametas com um zigoto não balanceado causado por rearranjos 

parentais. 

Um estudo realizado por Kleefstra et al (2000), investigou uma 

família com história sugestiva de segregação cromossômica anormal. Através de 

análise citogenética de rotina em duas irmãs com retardo mental e fenótipo similar, foi 

evidenciada a presença de translocação não balanceada 

[46,XX,der(13),t(8;13)(q24.3;q34)], demonstrada por análise de FISH. A translocação, 

neste caso, foi de origem materna. No entanto, esses autores ressaltam a dificuldade 

em detectar certas aberrações, no caso com rearranjo subtelomérico, devido às 

limitações da técnica e impossibilidade de relacionar o genótipo/fenótipo. 



 

 

Da mesma forma, no presente trabalho, não podê-se evidenciar o 

evento causador do fenótipo anormal da propósita, se ocorreu microdeleção ou 

microduplicação, ou outro tipo de rearranjo, uma vez que a alteração é oriunda do pai 

e o mesmo possui fenótipo normal. Mas, foi possível observar e concluir que se trata 

de um evento “de novo”, com transmissão paterna, confirmado pela técnica de SKY.  

O mecanismo de segregação meiótica que deu origem a alteração 

citogenética observada na propósita foi o alternado (Figura 2) e o modo de 

desequilíbrio de segregação é o adjacente 1, com confiabilidade de 93,7%. O risco de 

ocorrência de uma criança portadora de uma síndrome de malformação ou retardo 

mental com esse cariótipo é 14,83%, quando a translocação é de origem paterna 

(Cohen et al, 2001). 

Como pode ser observado na figura 8, os demais membros da 

família do ramo paterno estudado evidenciaram cariótipo normal (I-1, I-2, II-1, II-5, II-6, 

II-7, II-8, II-13, II-16, III-1, III-2, III-3, III-4, III-5, III-6, III-7, III-8, III-17 e III-18), sendo 

evidenciada a ocorrência de um aborto (II-2). Há casos de casamentos consangüineos 

na família (II-5,6; II-7,8; II-13,14) e alguns indivíduos não foram encontrados (II-14, II-

15, III-13, III-15 e III-16) para realizar o estudo citogenético. 

Um indivíduo, irmã da propósita (III-9), herdou a alteração paterna e 

a alteração materna, apresentando fenótipo normal (Figuras 7 e 8). Sendo assim, para 

a futura descendência os produtos não seriam viáveis, em caso de desequilíbrio. 

Outra irmã (III-12), concebida pela união de sua mãe com um tio 

paterno da propósita (II-13), apresentou translocação envolvendo os cromossomos 3 e 

16, origem materna, com fenótipo normal. O risco de ocorrência, para a futura 

descendência, de uma criança portadora de uma síndrome de malformação/retardo 

mental com esse cariótipo é 15,07% com intervalo de confiança de 95% (Cohen et al, 

2001).  

Fica evidente a importância deste estudo no que se refere aos 

modos de segregação e riscos de ocorrência, uma vez que temos duas translocações 

importantes sendo segregadas, envolvendo 4 cromossomos distintos, e apresentando 

riscos aos futuros descendentes. 

Segundo estudo realizado por Baptista et al (2008), a translocação 

recíproca aparentemente balanceada é um tipo comum de rearranjo cromossômico 

encontrado tanto em pacientes com fenótipo anormal como em indivíduos não 

afetados clinicamente. Muitos rearranjos são herdados, mas aproximadamente um em 

cinco é um evento “de novo”. Esta ocorrência representa uma mudança em 



 

 

Aconselhamentos Genéticos pré-natal, uma vez que o risco de um fenótipo anormal é 

aproximadamente de 6,1% (Giardino et al, 2009). 

O tipo de anormalidade e o cromossomo envolvido influenciam na 

origem parental de rearranjos estruturais, segundo Thomas et al (2006). Ainda, a 

maioria dos rearranjos estruturais é provável de ocorrer durante a meiose, quando os 

cromossomos sofrem quebras e rearranjos no processo de recombinação. A 

quantidade e o padrão de recombinações diferem marcadamente entre o macho e a 

fêmea, e não é insensato supor que pode influenciar na origem de rearranjos 

estruturais. 

Neste sentido, o estudo citogenético é de suma importância para 

um diagnóstico mais preciso e o Aconselhamento Genético para os portadores de 

alterações cromossômicas. Schrock et al (1997), relataram em seu trabalho a 

aplicação das técnicas de bandamento GTG e a técnica de SKY, podendo esta última 

refinar o diagnóstico citogenético de anormalidades cromossômicas constitucionais 

não detectadas através da citogenética clássica. 

Assim, no presente trabalho, a técnica de SKY (Figura 4), foi 

realizada a partir do material genômico da propósita, a qual confirmou a ocorrência da 

translocação 46,XX,t(8;13)(q22;q32), evidenciada previamente por bandamento GTG, 

em todas as células analisadas. Ainda, através da aplicação desta técnica, não foi 

observada nenhuma outra alteração envolvendo outros cromossomos, no entanto não 

foi possível definir se houve perda ou ganho de material genômico, ou outra alteração, 

provavelmente por ser inferior a 1 Mb, pois segundo Bayani & Squire (2001), este é o 

menor limite para detecção de um segmento cromossômico, na técnica de SKY. 

Uma vez que, a mesma translocação foi evidenciada em seu pai, 

t(8;13)(q22;q32), através da técnica de bandamento GTG, o qual apresenta fenótipo 

normal, fica evidente a ocorrência de uma instabilidade genômica através de 

microdeleção, microduplicação, ou ainda outro tipo de rearranjo no ponto de quebra 

onde se deu a translocação da referida propósita.  

Sendo assim, em função dos achados clínicos e citogenéticos da 

propósita, foi realizada uma investigação detalhada dos genes localizados no ponto de 

quebra envolvido na translocação, t(8;13)(q22;q32), através de estudo pelo On line 

Mendelian Inheritance in Man (OMIM). No entanto, quando confrontado estes dados 

com os achados clínicos da paciente, não foi observada relação efetiva quanto a 

suposta ocorrência de mutações. 



 

 

Clarkson et al (2002), realizaram um estudo onde foram aplicadas 

as técnicas de bandamento GTG, FISH e SKY. Foram identificados três rearranjos 

através da técnica de FISH: um derivado do cromossomo 5, originado de translocação 

materna, t(5;21), um cromossomo 11 recombinante com duplicação 11p15.5→11pter e 

deleção 11q24,3→11qter, secundário a uma inversão pericêntrica paterna; e uma 

deleção envolvendo o braço longo do cromossomo 2 que estava presente também no 

material materno. Destes, apenas um pôde ser confirmado através de SKY, o derivado 

do cromossomo 5, e puderam concluir que a técnica de bandamento GTG não detecta 

todas as anormalidades cromossômicas clinicamente significativas e as técnicas de 

FISH e SKY podem detectar algumas destas anormalidades.  

Da mesma forma, em nosso trabalho foram utilizadas as técnicas de 

bandamento GTG e SKY, onde foi possível evidenciar duas alterações importantes 

sendo segregadas em dois ramos familiares, pois o cariótipo materno evidenciou, 

também, translocação aparentemente balanceada, 46,XX,t(3;16)(p21;p13), (II-12) 

(Figuras 6 e 8), e assim, destacamos sua importância no tocante ao estudo do 

heredograma e da investigação citogenética dos familiares, bem como o estudo dos 

mecanismos de segregação cromossômica, o cálculo de risco para a futura 

descendência, e o Aconselhamento Genético adequado dos familiares e afetados em 

idade reprodutiva.  

De acordo com a literatura, há apenas um relato de uma situação 

similar à descrita em nosso trabalho, feito por Gilgenkrantz et al (1985), que estudaram 

um casal com translocação balanceada, sendo o pai portador de translocação 

t(8;13)(p23;q14) e a mãe com translocação robertsoniana t(13;14), respectivamente, e 

verificaram um propósito com trissomia parcial do 13, múltiplas malformações e um 

retardo psicomotor importante. 

Os achados clínicos e citogenéticos da paciente estudada, que 

apresentou translocação aparentemente balanceada, t(8;13)(q22;q32), com origem 

paterna, são sugestivos de instabilidade genômica, uma vez que seu pai apresenta 

fenótipo normal.  

Segundo relato do estudo realizado por Sismani et al (2008), 

portadores de translocação aparentemente balanceada apresentam fenótipo normal, 

comumente. Porém, em aproximadamente 6% dos casos “de novo”, um fenótipo 

anormal está presente. Eles investigaram 12 pacientes, 6 casos “de novo” e 6 familial, 

com translocação aparentemente balanceada, retardo mental e/ou malformação 

congênita utilizando a técnica de array-CGH. 



 

 

De acordo com estes autores, dos casos “de novo”, apenas um 

paciente era portador de translocação com fenótipo anormal; em cinco dos casos de 

origem familial, o fenótipo era anormal, embora o cariótipo fosse idêntico a outro 

portador da família com fenótipo normal. Pode-se notar que instabilidade genômica 

crítica é comum em pacientes com fenótipo anormal e translocação aparentemente 

balanceada, não somente em casos “de novo”, mas pode ocorrer em casos de origem 

familial. O uso de microarray com alta resolução, pôde revelar que a freqüência de 

instabilidade genômica entre estes pacientes é elevada. 

Uma Investigação mais acurada no sentido de elucidar a origem do 

fenótipo anormal da propósita, poderia ser realizada através de microarray baseada 

em array-CGH, a qual analisa várias regiões do genoma, conforme relata Dave & 

Sanger (2007). Ainda, segundo estes autores, a aplicação desta técnica pode ampliar 

a identificação de uma alteração genômica em aproximadamente 8%, representada 

por microalterações que não são detectadas pela citogenética clássica, porém, com 

relevância clínica. Outra forma seria através de uma caracterização dos pontos de 

quebra da região envolvida na translocação por meio de um mapeamento molecular, 

utilizando técnicas de sequenciamento, complementando este estudo com o intuito de 

interpretar o rearranjo cromossômico aqui destacado (Baptista et al, 2008; Thomas et 

al, 2009). 

Porém, independentemente de novas estratégias de investigação, 

vale destacar a originalidade do presente estudo, uma vez que evidenciamos duas 

alterações estruturais diferentes envolvendo 4 cromossomos distintos, pela união 

casual de dois indivíduos fenotipicamente normais da região de Marília, o que permitiu 

o estudo da propósita, demais membros da família e aplicação do Aconselhamento 

Genético para os indivíduos do ramo paterno. Esta descrição é única na literatura 

científica mundial.  
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6. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

1) De acordo com o genótipo observado na propósita por 

bandamento GTG, confirmado pela técnica SKY, correlacionado com o seu fenótipo, 

fica evidente a ocorrência de uma instabilidade genômica não detectada por essas 

técnicas, uma vez que seu pai, portador da mesma alteração, têm fenótipo normal; 

 

2) Através do estudo do genótipo por bandamento GTG, os 

membros do ramo paterno apresentaram cariótipo normal, com exceção de duas irmãs 

da propósita, sendo detectado evento “de novo” com transmissão paterna, de forma 

aparentemente balanceada, além de alteração com transmissão materna, também 

aparentemente balanceada; 

 

3) A partir dos achados citogenéticos, aspectos clínicos e fatores de 

risco, foi realizado o Aconselhamento Genético neste ramo da família. A propósita 

apresenta risco para transmitir a translocação em virtude desta ser compatível com a 

fertilidade. Suas irmãs também apresentam risco estimado, principalmente a portadora 

de alteração envolvendo as duas translocações.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1: Carta de informação ao paciente e termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

CARTA DE INFORMAÇÃO  
 

“CORRELAÇÃO CARIÓTIPO-FENÓTIPO DE PACIENTE COM TRANSLOCAÇÃO 

ENVOLVENDO OS CROMOSSOMOS 8 E 13 E DOS MEMBROS DA FAMÍLIA” 

 
 Estas informações estão sendo fornecidas para participação voluntária neste 
estudo que visa esclarecer a origem de alteração citogenética através de avaliação 
dos membros da família da paciente a ser descrita a seguir, bem como utilizar os 
resultados para caracterizar possíveis riscos de nascimentos de novas crianças com 
múltiplas malformações nas gerações que se seguem. 

 

A paciente número de identificação 03-017-PB - Laboratório de Citogenética do 

HEMOCENTRO da FAMEMA deu entrada no dia 17 de fevereiro de 2003 

apresentando as seguintes características clínicas após anamnese detalhada, 

“paciente com importante atraso do DNPM (Desenvolvimento Neuropsicomotor), 

microcefalia, assumindo posturas bizarras, com micrognatia, pescoço curto, 

fenda palpebral oblíqua, boca pequena, ponte nasal longa, filtro nasal longo, 

implantação baixa de orelha, hipotonia muscular, sindactilia cutânea entre 2 e 3 

artelho, baixa estatura (pais não consangüíneos, mãe 29 anos, pai 32 anos; nega 

ingestão de drogas durante a gravidez)”. Após estudo citogenético por técnica de 

bandamento G foi constatada alteração citogenética envolvendo os cromossomos 8 e 

13 – 46,XX,t(8;13)(q22;q32).  

Mediante identificação de tal alteração passa a ser fundamental um extensa e 

detalhada investigação dos membros da família visando esclarecimentos da origem 

desta alteração e de possíveis riscos de repetição da mesma ou de outros rearranjos 

cromossômicos responsáveis pelo nascimento de mais crianças com problemas 

genéticos, devido principalmente ao fato de existir na família um considerável número 

de indivíduos em idade reprodutiva.  

Os membros considerados parentes próximos da paciente, ou seja, pais, 

irmãos, primos, tios e avós serão submetidos à entrevista quanto ao histórico da 

doença e árvore genealógica. Passarão se necessário por um exame físico no 



 

 

ambulatório de Genética do HEMOCENTRO da FAMEMA. Finalmente os parentes 

serão submetidos à coleta de sangue (3 a 5mL) por punção periférica da veia do 

antebraço para posterior estudo do material genético e detecção de possíveis 

alterações citogenéticas. 

Os benefícios obtidos pelos membros da família serão o de ter o diagnóstico 

citogeneticamente confirmado e a partir daí ter acesso a um aconselhamento genético 

seguro estando ciente dos riscos de recorrência e ocorrência na irmandade e prole de 

possíveis afetados.  

Em qualquer etapa do processo os membros da família terão garantia de 

acesso aos profissionais responsáveis pelo estudo para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. 

É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e de 

deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo à continuidade do tratamento da 

paciente número de identificação 03-017-PB referida inicialmente. 

Os parentes terão o direito de se manterem atualizados sobre os resultados 

parciais da pesquisa a qualquer momento. Além disso, não haverá despesas pessoais 

em qualquer fase deste estudo incluindo exames e consultas e também não haverá 

qualquer tipo de compensação financeira relacionada à sua participação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu............................................................................................................. ou responsável 

por...................................................................................................................................., 

autorizo a participação na pesquisa, com pleno conhecimento da natureza dos 

procedimentos que serão submetidos conforme descritos anteriormente. Concordo 

com o armazenamento e guarda do material genético, inclusive a ser utilizado para 

pesquisas futuras. Assino o presente termo, após ter lido a Carta de Informação, 

entendido e não ter mais nenhuma dúvida. 

 

 

Marília, ..........de................................................de .......... 

 

 

Nome do paciente: 

Assinatura do paciente ou responsável: 

R.G.:  

 

Nomes dos Pesquisadores Responsáveis: Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão  

R.G.: 

                     Prof. Dr. Daher Sabbag Filho 

 

Assinatura(s) do(s) responsáveis pelo estudo:  

 

 

 

 
HEMOCENTRO - FAMEMA 
Laboratório de Genética 

R: Lourival Freire, 240  -  Caixa Postal 2003   
CEP 17.519-050  -  MARÍLIA -SP  
Fone (014)  3402-1855 - Fax 3433-0148   

E-mail: genetica@famema.br 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, UNIFESP. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Ofício N° 023 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. 

 

 



 

 

Anexo 4: Carta do Comitê de Ética em Pesquisa, CEP – FAMEMA.  

 

 



 

 

Anexo 5: Formulário para requisitar análise cromossômica. 

 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
Criada pela Lei Estadual n° 8.898 de 27.09.94 

R: Lourival Freire, 240  -  Caixa Postal 2003   
CEP 17.519-050  -  MARÍLIA -SP  
Fone (14)  3402-1866 - Fax  (14) 3433-0148   
E-mail: hemocentro@famema.br 

CNPJ.: 52.052.420/0001-15 

 
Laboratório de Genética 

(14) 3402-1855/ 3402-1856 

E-mail: genetica@famema.br 

FORMULÁRIO PARA REQUISITAR ANÁLISE CROMOSSÔMICA  

DE SANGUE PERIFÉRICO 
 

Nome:            
 

Responsável pela coleta:        Data: 
 

USO DO LABORATÓRIO 
 

Nº de Reg. do Lab.:    Responsável:   Data: 
 

Indicações: 
O estudo de cromossomos a partir de sangue periférico pode fornecer um 

diagnóstico, bem como a probabilidade de recorrência de problemas cromossômicos em 
uma futura gestação. Esse teste é indicado quando há suspeita de síndrome causada por 
anormalidade cromossômica, ou quando há uma história familiar conhecida ou suspeita 
de defeito cromossômico. Embora a análise de rotina seja geralmente suficiente, o exame 
citogenético das bandas cromossômicas pode ser indicado quando se suspeita de uma 
anormalidade cromossômica sutil. 

Requisitos da Amostra: 
 

Coletar sangue periférico em um tubo estéril contendo heparina sódica (tampa 
verde). Mandar imediatamente ao laboratório à temperatura ambiente; evitar extremos de 
temperatura; usar um recipiente de transporte isolado. 

 
Dados do Paciente: 
Nome:         Cart. de identidade Nº: 
Data de nascimento:         
Endereço: 
Telefone: 
Médico que encaminhou: 
Hipótese diagnóstica: 
Informações Clínicas:   Sexo: masculino (   ) feminino (   ) 

Por favor anexar ou escrever abaixo a informação clínica, incluindo história 
familiar, achados físicos e/ou laboratoriais. Use o verso se necessário. 

 
 

 



 

 

Anexo 6: Ficha de análise citogenética. 

FICHA DE ANÁLISE CITOGENÉTICA 
   Nome do Paciente:                                                                                             Resp.:                                   

   N° do Laboratório:                                                                                              Data:                                                                                                  

Lâm Cul N Posição Cari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y Obs 

  1                            

  2                            

  3                            

  4                            

  5                            

  6                            
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  10                            

  11                            

  12                            
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  17                            

  18                            

  19                            

  20                            

  21                            

  22                            

  23                            

  24                            

  25                            

  26                            
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  28                            
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ABSTRACT 

 

Purpose: The chromosomal aberrations are responsible for a great 

number of the congenital malformations, mental deficiency, spontaneous abortion, 

besides playing an important role in the cancer pathogeny. They are classified as 

numericals or structurals, whereas these latter ones, can be apparently balanced, 

when loss or gain of the chromosomal material are not detected, or non balanced, in 

which rearrangement result of the loss or gain of the chromosomal material, being 

accountable for a great phenotypical variability. Objectives: Considering a family 

whose propositus is a translocation carrier, apparently balanced, of the father, three 

generations from the father’s have been investigated, and thus, correlating the 

genotype/phenotype of each individual pertaining the father’s generation. Material and 

Methods: GTG-banding and Spectral Karyotyping (SKY) techniques have been carried 

out using the material obtained from the propositus and the other members of the 

family have been evaluated by means of GTG-banding. Results: Considering the 

obtained results the cytogenetic finding of the propositus has shown 

46,XX,t(8;13)(q22;q32), associated with several phenotypical alterations and the 

father’s karyotype with the same translocation, the mother’s cytogenetic analysis 

showed apparently balanced translocation 46,XX,t(3;16)(p21;p13), one sister with both 

translocations 46,XX,t(3;16)(p21;p13),t(8;13)(q22;q32), another one with the same 

translocation from the mother 46,XX,t(3;16)(p21;p13), being all of them phenotypically 

normal; one brother and other members of the family have presented normal 

karyotype. The segregation mechanism responsible for the observed karyotype in the 

propositus was alternate. Because it refers to two important translocations being 

segregated, such occurrence is unusual finding in the literature. For that reason, the 

genetical counseling was carried out, which presented the risks for the future descent, 

including all the affected in reproductive age. Conclusions: Through the cytogenetic 

investigation of the three generations, we could conclude that “de novo” event 

occurred. Moreover, by means of SKY (Spectral Karyotyping) technique it was 

confirmed that the translocation to the propositus was transmitted through her father. 

Due to the propositus presenting important phenotypical alterations, and her father 

being phenotypically normal, it is clear that the occurrence of a characterized genomic 

instability was not detected by means of the SKY technique.  
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Apêndice 1: Confirmação de submissão; Artigo submetido para o periódico “American 

Journal of Medical Genetics”, na categoria de “Clinical Reports". 
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