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RESUMO

Introdução: A monossomia parcial 5p (síndrome de cri-du-chat) e a trissomia parcial

5p são síndromes bem caracterizadas clinicamente com vários casos descritos na

literatura. No entanto, este é o primeiro estudo citogenético -molecular e clínico com as

duas síndromes presentes em uma mesma família. No presente estudo existe onze

afetados vivos com a monossomia ou trissomia parcial 5p. decorrente de uma

translocação equilibrada t(5;15)(p13;p12) parental. Objetivos: Este trabalho teve como

objetivos: realizar a identificação citogenética e clínica dos casos com monossomia e

trissomia 5p na família e dos indivíduos portadores da translocação na forma

equilibrada; produzir subsídios para o aconselhamento genético da família; avaliar as

variações fenotípicas intra -familial e a correlação genótipo-fenótipo na monossomia 5p

e trissomia 5p e determinar o ponto de quebra envolvido na translocação; . Casuística

e métodos: Quatro gerações de uma família . A avaliação citogenética foi realizada por

culturas de linfócitos e posterior bandamento G TG e NOR. A técnica de Hibridação in

situ por fluorescência (FISH) utilizando clones de BACs foi utilizada para a

determinação do ponto de quebra em 5p. Resultados: Foram identificados seis

indivíduos com a monossomia parcial 5p e cinco com a trissomia parc ial 5p,

apresentando cariótipos:  46,XX ou XY,der(5)t(5;15)(p13;p12) e cariótipo 46,XX ou

XY,der(15)t(5;15)(p13;p12), respectivamente , além de sete portadores da translocação

equilibrada, seis deles com filhos afetados. Após a utilização de 12 clones de BACs o

ponto de quebra foi mapeado na região correspondente ao BAC RP11 -1079N14 em

5p13.3, resultando em deleção ou duplicação de cerca de 32 Mb nos pacientes em

questão. A avaliação clínica intrafamilial dos portadores da monossomia 5p demonstrou

que estes pacientes apresentam a maioria das características descritas na síndrome de

cri-du-chat, enquanto que nos pacientes com a t rissomia 5p existe uma maior

heterogeneidade clínica, comparado aos casos da literatura, decorrente da região em

triplicata presente na família estudada. Conclusões: O estudo identificou os indivíduos

com monossomia ou trissomia 5p e os possíveis portadores da translocação na forma

equilibrada possibilitando o aconselhamento genético da família. Por haver vários

indivíduos afetados e, por ter sido identificado o ponto de quebra, foi possível uma

melhor caracterização clínica das duas síndromes  e uma maior correlação do

segmento cromossômico em desequilíbrio com as alterações fenotípicas.



Introdução e objetivos

2

1 INTRODUÇÃO

A monossomia 5p assim como a trissomia 5p são síndromes

clinicamente bem caracterizadas. No entanto, são raros na literatura referência a uma

mesma família com afetados vivos pelas duas síndromes. Existem relatos de casos

familiares, porém, com as síndromes isoladamente.

Este trabalho apresenta uma família formada por quatro gerações

com vários portadores da monossomia parcial 5p e da trissomia parcial 5p  decorrentes

de uma translocação equilibrada t(5;15)(p13;p12) parental.

A referida família permaneceu por mais de quatro décadas sem

diagnóstico clínico e genético. O reconhecimento das duas síndromes somente foi

possível em 2002, a partir da avaliação citogenética d a probanda, na época com quatro

anos de idade. A análise cromossômica dem onstrou a presença de um cromossomo

derivado de 15 em um cariótipo: 46,XX,der(15)t(5;15)(p13;p12)mat. De acordo com a

história familiar, foi possível identificar 21 indivíduos com malformações, dos quais 11

estavam vivos. Atualmente, há cinco indivíduos com trissomia 5p e seis com

monossomia 5p, sendo que um dos pacientes com essa última síndrome não participou

do estudo.

Os pontos de quebra, previamente determinados através do

bandamento GTG, como sendo nas bandas 5p13 e 15p1 2, necessitaram de análise

citogenética-molecular para precisá-los e assim, determinar o tamanho dos segmentos

envolvidos na duplicação ou deleção , para posterior avaliação da relação genótipo -

fenótipo.

O diagnóstico citogenético-molecular das duas síndromes

envolvidas, bem como o conhecimento do risco individual de cada indivíduo da família

através da análise do cariótipo possibilitou um aconselhamento genético adequado  à

família além do, suporte clínico e orientações terapêuticas visando proporcionar  uma

melhor qualidade de vida aos pacientes, principalmente aos mais jovens, de forma a

propiciar um melhor prognóstico .
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A família descrita no presente trabalho apresenta características

excepcionais que a tornam única para um estudo mais aprofundado , pois além de

apresentar simultaneamente casos de trissomia 5p e de monossomia 5p, possui um

número considerável de afetados vivos , adultos e crianças, com cada uma das

síndromes, o que possibilitou uma  análise da variabilidade fenotípica intrafamilial em

ambas.
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1.1 Objetivos

Os objetivos deste trabalho, desenvolvido com o estudo de uma

família portadora da translocação t(5;15), foram:

1. Identificar os portadores da translocação t(5;15) equilibrada e

não equilibrada na família em estudo.

2. Efetuar a caracterização fenotípica detalhada d os indivíduos

com trissomia parcial 5p e com monossomia parcial 5p.

3. Determinar os pontos de quebra envolvidos na translocação

t(5;15) por meio de hibridação in situ por fluorescência (FISH)

utilizando sondas clonadas em cromossomos artificiais de

bactérias (BACs – Bacterial Artificial Chromosomes ).

4. Relacionar o tamanho de segmento do cromossomo 5 em

monossomia ou trissomia com as características fenotípicas

dos pacientes da família estudada.

5. Avaliar as variações fenotípicas intrafamilial na trissomia e

monossomia parcial 5p e comparar os achados fenotípicos

destes pacientes com os da literatura.

6. Adquirir subsídios para a realização do aconselhamento

genético na família.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Anormalidades cromossômicas estruturais

As anormalidades cromossômicas estruturais são relativamente comuns

na população, verificando-se uma frequência de 0,32% em recém-nascidos não

selecionados, estudados por meio de  cariótipo com bandamento G (Van Dyke et al,

1983).

Diferente do que ocorre com as anormalidades cromossômicas

numéricas, que são restritas a poucos cromossomos em recém -nascidos, a variedade

de aberrações cromossômicas estruturais é enorme resultando em d iferentes

trissomias e monossomias parciais. Esse fato é esperado, uma vez que qualquer

cromossomo pode estar envolvido em rearranjos e que pode haver diferentes pontos

de quebra, de forma que, com a fusão de diferentes extremidades quebradas, poderão

ser formados vários tipos de rearranjos. A limitação à variedade de cromossomos

estruturalmente anormais é dada pelo possível efeito letal das aberrações

cromossômicas nas células ou nos indivíduos (Cohen et al , 1995).

As translocações constituem um dos tipos mais frequentes de alterações

cromossômicas estruturais, essas podem ser equilibradas ou não . As translocações

recíprocas equilibradas resultam de uma troca de fragmentos entre dois cromossomos

não-homólogos, sem ganho ou perda de material genético (Rousse aux et al, 1995).

As translocações recíprocas equilibradas são as mais comuns alterações

estruturais encontradas em humanos, ocorrendo com uma freq uência de 1:500

indivíduos (Morel et al, 2004a).

Geralmente estas alterações não trazem conseq uências fenotípicas ao

portador, mas acarretam risco aumentado de produzir gametas desequilibrados.  Assim,

a presença de uma translocação equilibrada confere um alto risco para prole com

desequilíbrios cromossômicos que resultam em monossomias e/ou trissomias parciais

(Morel et al, 2004a).
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As translocações equilibradas normalmente passam despercebidas,

vindo a ser identificadas em indivíduos com falhas reprodutivas (infertilidade, abortos

espontâneos, história de neomortalidade) ou progênie com malformações (Cans et al,

1993).

A descoberta da translocação após ocorrência de abortos repetitivos

indica que os produtos meióticos desequilibrados são inviáveis e assim, o risco de

progênie com malformações ao nascimento é baixo . Por outro lado, nas translocações

diagnosticadas após o nascimento de um filho com alteração cromossômica , o risco de

recorrência é alto. No caso de translocações identificadas durante investigação da

infertilidade masculina, associada a alterações dos parâmetros do sêmen, o potencial

de viabilidade da prole permanece desconhecido (Rives  et al, 2003).

2.1.1 Segregação Meiótica em translocações equilibradas

Na meiose de um portador de uma translocação equilibrada, podem ser

originados gametas que resultam em embriões normais ou com a translocação também

equilibrada, como resultado da segregação 2:2 alternada . Por outro lado, pode haver a

formação de embriões anormais, a partir de segregações meióticas desequilibradas

dos tipos adjacente 1, adjacente 2, 3:1 terciária ou 3:1 por inter -troca (Cans et al,

1993).

O risco de progênie desequilibrada difere de uma translocação recíproca

a outra (Vauhkoen et al, 1985). Fatores como tamanho do segmento translocado,

presença ou ausência de heterocromatina e a posição do centrômero têm papel

importante na orientação do quadrivalente durante a segregação na meiose I (Sybenga

e Rickards, 1987).

Diferentes métodos teóricos têm sido desenvolvidos para estimar o risco

de desequilíbrio ao nascimento e o modo preferencial de segregação para cada

translocação individual, como, por exemplo, o método PDP ( pachytene diagram

predictive) baseado na análise do comprimento dos segmentos cêntricos e

translocados (Jalbert et al, 1980) e o método discriminante (método D) que se baseia

nas informações cromossômicas específicas da transloc ação ou características do

portador (Cans et al, 1993).



Revisão da Literatura

8

Para vários tipos de translocações recíprocas, verifica-se que

normalmente os indivíduos com desequilíbrio cromossômico são originados por um

único tipo de segregação não equilibrada (Schinzel, 2001).

Para duplicações de segmentos autossômicos, o grau de

comprometimento do crescimento e de retardo mental, bem como a incidência de

malformações, variam dependendo do tamanho do segmento envolvido. A duplicação

de um segmento autossômico é menos grave do  que a deleção do mesmo segmento.

Verifica-se ainda que a viabilidade ao nascimento é maior no caso de segregações que

resultam em duplicações com deleções mínimas . Assim, considerando os vários tipos

de cromossomopatias já descrit os, verifica-se que para alguns segmentos

cromossômicos, especialmente para segmentos maiores, somente as duplicações são

conhecidas, provavelmente porque a deleção é letal ainda durante a vida intra -uterina

(Schinzel, 2001).

Durante a segregação alternada são formados gametas no rmais e

gametas carregando ambos os cromossomos translocados. Vários estudos sugerem

que a meiose produz taxas iguais de gametas equilibrados e normais (Guttenbach et al,

1997). A maioria dos recém-nascidos com cariótipos desequilibrados originados de

translocação recíproca parental resultam da segregação adjacente I. Este tipo de

segregação é mais frequente quando a soma dos tamanhos dos segmentos cêntricos é

maior do que a dos segmentos translocados (Jalbert et al, 1988).

Estudos cromossômicos em sêmen de monstram que, durante a meiose

I, a segregação adjacente II é mais prevalente do que a segregação 3:1 (Estop et al,

1995; Shi e Martin, 2001). No entanto, Martini et al (1998) encontraram uma

prevalência de 28,9% da segregação 3:1 e 6,6% da segregação adja cente II em

espermatozóides de um portador da translocação t(3;11)(q27.3;q24.3). Segmentos de

tamanhos diferentes e a participação de cromossomos acrocêntricos ( Jalbert et al,

1980) ou do cromossomo 9 (Rives et al, 2003) podem levar à segregação preferenci al

do tipo 3:1. Por outro lado, translocações com segmentos intersticiais curtos tendem a

favorecer a segregação adjacente II ( Jalbert et al, 1980).

Padrões similares de segregação têm sido encontrados numa mesma

família, mas não entre famílias, confirmand o que o risco de gametas desequilibrados
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varia de acordo com a natureza dos cromossomos envolvidos no rearranjo como o

tamanho dos braços, posição dos centrômeros e pontos de quebra (Estop et al, 1992;

Rousseaux et al, 1995; Çora et al, 2002; Morel et al, 2004b).

Para se avaliar a distribuição dos diferentes padrões de segregação e

consequentemente a proporção de gametas normais, equilibrados e desequilibrados, o

método da FISH tem sido utilizado em estudos epidemiológicos, pois permite a análise

dos produtos meióticos em espermatozóides de portadores de translocações

recíprocas (Mercier et al, 1998; Coco et al, 2000; Çora et al, 2002; Geneix et al, 2002).

As translocações recíprocas constituem um risco potencial para progênie

com monossomia e/ou trissomia  (Jalbert et al, 1980).  Em geral, as translocações não

equilibradas envolvem desequilíbrios cromossômicos duplos: uma trissomia parcial de

um dos cromossomos envolvidos na translocação, concomitante a uma monossomia

parcial do outro cromossomo. Algumas ve zes, quando uma das quebras ocorre na

região telomérica ou no braço curto de um acrocêntrico, poderá haver desequilíbrio

cromossômico simples na prole, havendo monossomia ou trissomia parcial de apenas

um dos cromossomos (Cohen et al , 1995).

Casais em que um dos membros é portador de uma translocação

apresentam geralmente risco mais elevado de gerar filhos cromossomicamente

anormais (Milunsky, 1999). Nesses casos, o risco teórico de progênie com translocação

desequilibrada é de 10,2% e com translocações equ ilibradas é de 37,3% (Caron et al,

1999).
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2.2 Síndrome do cri-du-chat (monossomia 5p)

A síndrome do cri-du-chat (OMIM #123450) foi descrita pela primeira vez

em 1963 por Lejeune et al, como uma doença caracterizada por uma face dismórfica,

retardo mental e choro característico na in fância, associada a uma deleção parcial do

braço curto do cromossomo 5 .

A síndrome recebeu inicialmente essa denominação em decorrência do

choro monotonal no lactente afetado, assemelhando -se ao timbre agudo de um miado

de gato. A fisiopatologia do timbre de voz está associada a uma hipoplasia de laringe e

a um comprometimento da estrutura dos anéis cartilaginosos, que mantém a abertura

intermediária da luz respiratória , gerando uma laringomalácia que , consequentemente,

acarreta um timbre respiratório com cornagem inspiratória e estridor expiratório

(Lejeune et al, 1964; Ward et al, 1968). Outros autores atribuem o choro característico

a disfunções no sistema nervoso central (Manning , 1977).

A monossomia 5p é uma das síndromes de genes contíguos mais

comuns, com uma incidência que varia de 1 em 20.000 a 1 em 50.000 nascidos vivos .

Em indivíduos com retardo mental, a incidência é de 1 a cada 350, com uma proporção

sexual de 4:3 indivíduos do sexo feminino e masculino (Niebuhr, 1978a; Farag et al,

1993). Indivíduos com deleções 5p demonstram grande heterogeneidade fenotípica e

citogenética (Breg et al, 1970, Nieburh 1978a; Wilkins et al, 1980, 1983).

Observa-se que os pontos de quebra em 5p variam entre diferentes

pacientes, mas a região crítica que determina as principais características da síndrome

da monossomia 5p foi definida molecularmente entre 5p15.2 e 5p15.3 ( Niebuhr 1978b;

Overhauser et al, 1986; Overhauser et al, 1994).

Alguns pacientes demonstram o choro característico e não possuem as

outras características da síndrome  (Smith et al, 1990; Overhauser et al, 1994). Análises

dos cromossomos destes indivíduos sugeriram que o gene envolvido no choro anormal

estava na região proximal 5p15.3 entre os loci D5S13 e D5S760 enquanto que os

outros dismorfismos, a microcefalia e o retardo mental estavam mapeados em 5p15.2

entre os loci D5S23 e D5S791 (Simmons et al, 1998; Overhauser et al, 1994).
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Posteriormente, Church et al (1995, 1997) estudaram pacientes com

características atípicas da síndrome da monossomia 5p , mapeando a região

responsável pelo choro anormal em d uas regiões distintas, na porção distal de 5p15.2

e proximal de 5p15.3. Foram mapeadas duas regiões separadas em 5p15.2 , uma que

caracteriza um retardo mental mode rado e outra responsável por dismorfismos faciais

no adulto e retardo mental grave.

Dois genes foram mapeados na região 5p15.2, o gene da  δ-catenina

(CTNND2) (Zhou et al, 1997; Medina et al, 2000) e o gene da Semaforin F (SEMAF)

(Simmons et al, 1998), ambos codificam proteínas específicas neuronais envolvidas na

mobilidade celular e potencialmente associada s ao retardo mental. A região

responsável pela perda de linguagem foi mapeada na porção distal de 5p15.3 (Church

et al, 1995).

Niebuhr (1978a) relatou uma frequência estimada de 85% de deleções

de novo, 10 a 15% resultado de rearranjo familial e uma minoria envolvendo outras

anormalidades citogenéticas. O mosaicismo é um evento raro com freqüência estimada

de 3,75% (Perfumo et al, 2000).

Mainardi et al (2001) avaliaram os registros de 80 pacientes com

monossomia 5p e a análise molecular demonstrou que 62 (77,50%) tinham deleções

terminais 5p de novo caracterizadas por intervalos de pontos de quebra que iam de p13

(locus D5S763) a p15.2 (lócus D5S18). Sete pacientes (8,75%) tinham deleção

intersticial 5p de novo, quatro (5%) envolviam uma translocação 5p de novo, três

(3,75%) eram resultado de uma translocação 5p familial, três (3,75%) tinham alterações

5p de novo envolvendo duas linhagens celulares rearranjadas e um (1,25%) tinha uma

deleção 5p, resultado de uma inversão paterna.

A avaliação de 62 pacientes com deleções terminais possibilit ou o

estabelecimento de uma relação das manifestações clínicas e o retardo psicomotor

com o tamanho da deleção (Mainard et al, 2001).

Através de estudos moleculares , verificou-se que quanto maior era a

deleção, maior era o comprometimento intelectual (Mainard et al, 2001) e que
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indivíduos com deleções mínimas demonstravam um melhor prognóstico

(Bourthoumieu et al, 2003).

Marinescu et al (1999), ao estudarem 50 pacientes com deleç ão 5p

terminal, não encontraram correlação entre o tamanho da deleção e o nível de

desenvolvimento dos pacientes com monossomia 5p .  Esses autores acreditam que

essas diferenças se devem a outros fatores envolvidos no desenvolvimento cognitivo.

O livro Smith’s Recognizable Patterns of Human malformation (Jones,

2006) preconiza que somente quatro características estão presentes em todos os

pacientes com monossomia 5p : o choro característico semelhante ao miado de um

gato, o retardo de crescimento, a microcefalia e o retardo mental. A freq uência de

outras características pode variar inclusive o grau de retardo mental.

Além dessas características, observam-se na monossomia 5p uma face

redonda, hipertelorismo, pregas epicânticas, fissuras palpebrais inclinadas para baixo

(antimongolóides), orelhas de implantação baixa e micrognatia ( Niebuhr 1978b; Wilkins

et al, 1983).

Com o avanço da idade, algumas característ icas como o hipertelorismo,

o epicanto e a hipoplasia mandibular tornam -se menos evidentes (Van Buggenhout et

al, 2000).

O retardo de crescimento, entretanto, persiste na vida adulta resultando

em baixa estatura, baixo peso e acentuada microcefalia ( Van Buggenhout et al, 2000).

Algumas características clínicas mudam com o avanç ar da idade. Em

adolescentes e adultos são observados , frequentemente, assimetria facial, oclusão

malar, macrostomia, escoliose, cabelo grisalho precocemente e tônus muscular normal

ou aumentado (Van Buggenhout et al, 2000 ).

Quanto à progressão do choro semelhante ao miado de gato, alguns

autores sugerem que esta característica desaparece por volta dos dois anos de idade

(Breg et al, 1970; Sparks e Hutchinson, 1980) enquanto que Nieburh (1978b) observou

o choro anormal em 94% dos seus pacientes com idade entre um mês e 33 anos.
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Os pacientes com a síndrome da monossomia 5p apresentam riscos

anestésicos em decorrência das anormalidades na estrutura da laringe, da retrognatia,

do palato arqueado e da hipotonia (Yamashita et al , 1985).

A maioria dos estudos que realizam uma avaliação genótipo -fenótipo na

monossomia 5p não considera uma perda auditiva como fazendo parte do quadro

clínico da síndrome (Niebuhr, 1978a; Wilkins et al, 1983; Mainard et al, 2001). No

entanto, Mainard (2006), em trabalho de revisão, faz uma breve citação a respeito de

perda auditiva em alguns casos de monossomia 5p, além de Campbell et al (2004), que

relataram uma perda auditiva não substancial em 20% dos pacientes.

 A hiperacusia é uma condição caracter izada por uma hipersensibilidade

aos sons, que causa desconforto auditório e tem sido descrita como uma das

características da síndrome. A hiperacusia registrada em crianças com monossomia 5p

também é comum em crianças com síndrome de Willia ms. Crianças com monossomia

5p tornam-se aflitas quando há uma variação ampla de sons, como barulhos súbitos de

aeronaves, cortadores de gramas, estouros de balões  e trovões. Não existem

evidências de malformações auditivas que expliquem essa condição e uma intervenção

precoce pode ajudar a aliviar esses comportamentos de estresse ( Cornish e Pigram,

1996).

O retardo mental é invariavelmente grave, sendo encontrado QI abaixo

de 20 em muitos adultos. Alguns pacientes nunca chegam a andar, podendo em alguns

casos ter a capacidade de se alimentar sozinhos, ter controle sobre a função

esfincteriana e alguma habilidade verbal, sendo a linguagem receptiva melhor do que a

linguagem expressiva (Cornish et al, 1999). Infecções do aparelho respiratório, otites e

constipações são frequentes (Wilkins et al, 1983).

Anomalias metabólicas têm sido observadas havendo um excesso de

aminoácidos plasmáticos e urinários, que sugerem um defeito no metabolismo das

purinas. Esse fato tem grande importância na prevalência do retardo mental com ou

sem deterioração neurológica e /ou complicações psiquiátricas (Lejeune et al, 1990;

Peeters et al, 1991).
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Tem sido estimado que cardiopatias afetam de 15% a 20 % dos

pacientes com monossomia 5p (Pierpont, 1996 ). Wilkins et al (1983) registraram

cardiopatias em 29% de pacientes com deleção 5p isolada. Dez de onze afetados por

cardiopatias tinham defeito septal do tipo ventricular ou atrial.

Niebuhr (1978a) revisou dados de 331 indivíduos com monossomia 5p e

encontrou 33 casos com anomalias cardíacas , sendo aproximadamente metade com

defeito septal. Outras cardiopatias encontradas em pacientes com monossomia 5p são:

ducto arterial persistente, tetralogia de Fallot e estenose de válvula pulmonar (Hills et

al, 2006).

Com relação ao retardo de crescimento, Collins e Eaton-Evans (2001)

avaliaram os dados de 57 indivíduos com monossomia 5p. Foram calculados a média e

o desvio padrão da massa corpór ea, peso, altura e circunferência da cabeça. A maioria

dos pacientes eram pequenos para a idade e quanto mais magro s, mais pronunciada

era a microcefalia. Os autores alertam para a importância de um monitoramento

nutricional.

Dentre as anormalidades esqueléticas na síndrome da monossomia 5p

estão metacarpos e metatarsos curtos, ângulo ilíaco diminuído , pé torto, escoliose e

anomalias vertebrais (Breg et al, 1970; Dallapiccola et al, 1973; Kousseff , 1990).

 Saito et al (2001) avaliaram a presença de escoliose em um indivíduo

com deleção 5p13.3 dos quatro aos 28 anos. A escoliose, do lado esquerdo, foi

diagnosticada aos quatro anos e evoluiu rapidamente. Nenhuma anormalidade

vertebral como hemivértebras fo i diagnosticada.  Kousseff (1990) estima que a

incidência da escoliose na síndrome da monossomia 5p  seja de 55% a 65%. Os fatores

responsáveis pela escoliose permanecem obscuros. A tonicidade dos músculos ao

redor da espinha vertebral pode ser um fator determinante  tanto na hipotonia na

infância quanto na hipertonia na fase adulta  (Bradford e Hu, 1994).

Dentre as anomalias cerebrais , verificam-se atrofia do tronco cerebral,

cerebelo pequeno, atrofia do pedúnculo do centro cerebelar, célula cerebelar branca e

hidrocefalia (Tamraz et al, 1993). Kjaer (1998) e Kjaer e Niebuhr (1999) registraram

malformações na sela túrcica e hipoplasia cerebelar. Cornish e Pigram (1996)
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encontraram alterações neurológicas, principalmente epilepsia, em nove de 27 casos

estudados. Atrofia óptica, catarata e m iopia podem ser encontradas em indivíduos mais

velhos (Breg et al, 1970).

Até a década de 80, pouco se sabia sobre a função cognitiva do s

indivíduos com monossomia 5p.  O desenvolvimento cognitivo era descrito como um

retardo mental profundo, com habilidades verbais limitadas e baixo desenvolvimento

psicomotor (Silber et al, 1966). Entretanto, alguns estudos indicam que muitas crianças

podem desenvolver alguma linguagem e habilidades motoras e interag ir sociamente

(Carlin, 1990; Cornish, 1996; Cornish e Pigram, 1996).

Cornish e Munir (1998) avaliaram a linguagem receptiva e expressiva em

13 indivíduos com monossomia 5p que recebiam educação especial e não viviam em

instituições. Foram avaliadas a audição, linguagem, compreensão da gramática e

linguagem expressiva utilizando instrumentos padronizados. Os resultados

demonstraram que a linguagem receptiva parec ia aumentar significantemente por volta

dos dez anos, enquanto que a linguagem expressiva permanec ia mais baixa se

comparado com a idade cronológica , não ultrapassando o correspondente a 2,3 anos

(Cornish e Munir, 1998), confirmando estudos anteriores nos quais a perda de

linguagem está presente na monossomia 5p (Carlin, 1990; Wilkins et al, 1980).

Cornish e Munir (1998) acreditam que a perda da linguagem expressiva

é uma consequência da perda cognitiva. Entre seus 13 pacientes, somente uma

criança formava sentenças de quatro ou mais palavras, somente uma criança foi capaz

de se sentar antes dos 15 meses e nove (69%) eram capazes de se alimentar com a

colher.

Sohner e Mitchell (1991) suger iram que a perda cognitiva e motora tem

influência profunda no desenvolvimento vocal , em adição às alterações estruturais da

laringe, próprias da síndrome.

Cornish et al (1999) repetiram o estudo com 26 pacientes com

monossomia 5p e avaliaram o funcionamento cognitivo  utilizando o instrumento

Wechsler Intelligence Scale for Children  (WISC-III) (Wechsler, 1992) para a avaliação

das habilidades intelectuais (QI) , os instrumentos the British Picture Vocabulary Scales
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(BPVS) (Dunn et al, 1982) e Test the reception of grammar (TROG) para a avaliação da

linguagem receptiva e o instrumento Goldman-Fristoe Test of Articulation (GFTA)

(Goldman e Fristoe, 1986) para avaliar a articulação.

Os resultados de Cornish et al (1999) demonstraram que todas as

crianças apresentavam retardo mental grave ou moderado, com uma média de

coeficiente de inteligência de 47,81 confirmando estudos anteriores que demonstram

essa homogeneidade na distribuição dos escores de QI nos portadores de monossomia

5p (Dykens e Clarke, 1997; Wilkins et al, 1983).

O trabalho de Cornish et al (1999) demonstrou haver comprometimento

cognitivo grave. No entanto, chama atenção para o melhor desenvolvimento da

linguagem receptiva comparada à linguagem expressiva o que tem implicações

terapêuticas e educacionais. Esse fato indica a importância de intervenções precoces a

fim de potencializar o prognóstico favorá vel ao desenvolvimento da linguagem .

Breg et al (1970) estudaram 13 adolescentes e adultos com monossomia

5p institucionalizados e encontraram QI abaixo de 20 em todos os pacientes. Entre 34

probandos estudados por Nieburh (1978 b), nove tinham idade mental  de três anos de

idade.

Wilkins et al (1980) avaliaram o desenvolvimento psicomotor de 65

pacientes que eram cuidados em casa e que tinham educação especial. Eles utilizaram

os instrumentos Vineland Social Maturity Scale e Denver Test  e encontraram que

muitas crianças adquiriram um desenvolvimento social e psicomotor do nível de uma

criança normal de 5-6 anos de idade. Estes resultados também foram confirmados por

Carlin (1990) em 62 probandos com que tiveram intervenção educacional precoce.

Cornish e Pigram (1996) utilizaram o Society for the study of Behavioural

Phenotypes questionnaire  em 27 pacientes com monossomia 5p e encontraram que a

maioria deles adquiriu algum grau de mobilidade, dest reza e comunicação.

Problemas comportamentais são frequentes nos indivíduos com

monossomia 5p incluindo a hiperatividade, movimentos estereotipados, comportamento

destrutivo, auto-mutilação e agressividade (Wilkins et al, 1983; Dykens e Clarke, 1997;
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Van Buggenhout et al, 2000; Collins e Cornish, 2002).

Dykens e Clarke (1997) avaliaram o comportamento de 146 pacientes

com monossomia 5p usando o Aberrant Behavior Checklist  (Marshburn e Aman, 1992)

e o The Vineland Screener  (Sparrow et al, 1984; Cicchetti et al, 1991). O Aberrant

Behavior Checklist avalia o grau de irrit abilidade, letargia ou retração social,

comportamentos estereotipados, hiperatividade, desobediência e perda de linguagem

(Marshburn e Aman, 1992). O The Vineland Screener  avalia o comportamento

adaptativo em quatro aspectos: comunicação, habilidades de co nvivência diária,

socialização e habilidade motora (Sparrow et al, 1984; Cicchetti et al, 1991).

Esses autores compararam os resultados com os de dois outros grupos

de indivíduos com retardo mental heterogêneo , um com retardo mental leve a profund o

e o segundo mais consistente com a síndrome da monossomia 5p , apenas com retardo

mental grave a profundo.

Em mais de 50% dos pacientes com monossomia 5p verificaram -se

alterações comportamentais como facilidade de distração, inquietude, impaciência,

acessos de raiva, irritabilidade, movimentos estereotipados, auto -mutilação,

desobediência, impulsividade e agressividade ( Dykens e Clarke, 1997).

A hiperatividade foi o maior problema encontrado n o grupo de pacientes

com monossomia 5p estudado por Dykens e Clarke (1997). Wilkins et al (1983)

estudaram 53 crianças com monossomia 5p e encontraram hiperatividade em metade

delas. Por outro lado, Cornish e Pigram (1996) encontraram baixa frequência de

hiperatividade em seus 27 pacientes com monossomia 5p , não sendo esta, segundo os

autores, uma característica constante na síndrome.

Cornish e Pigram (1996) identificaram, na síndrome da monossomia 5p,

comportamentos de auto-mutilação, movimentos repetitivos, hipersensibilidade a sons,

falta de jeito e apego obsessivo com obje tos. Poucas crianças apresenta ram

características autistas como evitar o olhar fixo e isolamento social, além de problemas

de sono, alimentação ou alterações de humor.
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Collins e Cornish (2002) avaliaram 66 famílias de crianças e adultos com

monossomia 5p quanto à prevalência de comportamentos esteriotipados (82%), auto-

mutilação (92%) e agressividade (88%). Os movimentos repetitivos incluíam

movimentos da cabeça, tronco ou extremidades , o ato de rodopiar ritmicamente objetos

e auto-mutilação com movimentos rítmicos.

Os comportamentos de agressividade e auto -mutilação contrastam com

o perfil “amigável e feliz” descrito por Carlin (1990). Dykens e Clarke (1997) acreditam

que o uso de instrumentos de avaliação como o Aberrant Behavior Checklist são mais

sensíveis a esses problemas de comportamento do que as impressões clínicas.

Comparando a incidência de movimentos repetitivos e auto -mutilação

com a de outros grupos de crianças com dificuldades de aprendizado, como a

síndrome de Down e do X frágil, a incidência é maior na síndrome da monossomia 5p e

comparável com a da síndrome de Lesch-Nyhan (Anderson e Ernst, 1994).

Existem poucos relatos sobre a fertilidade e os aspectos reprodutivos na

síndrome da monossomia 5p. Sabe-se que as mulheres menstruam, sendo norm al o

desenvolvimento das características sexuais secundárias . Martinez et al (1993)

descreveram um caso de mãe e filha com del(5)(p14 -p15.3), ambas com as

características clínicas da síndrome da monossomia 5p.

Cerca de 10% dos pacientes morrem no primeir o ano de vida, resultado

de cardiopatias, infecções ou problemas respiratórios. A partir dos 35 anos , a

mortalidade aumenta novamente, devido ao envelhecimento precoce (Schinzel , 2001).

2.3 Trissomia parcial 5p

A primeira descrição da duplicação parcial  5p foi feita também por

Lejeune et al (1964). Posteriormente, outros casos foram descritos envolvendo, na

grande maioria, duplicações parciais, geralmente herdadas, resultantes de

translocações ou inversões. Uma minoria é decorrente de inserções ou de

cromossomos marcadores (Chia et al, 1987; Lorda-Sanchez et al, 1997; Avansino et al,

1999).

O fenótipo é variável e depende da região cromossômica envolvida
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(Brimblecombe et al, 1977; Zabel et al, 1978; Carnevale et al, 1982; Kleczkowska et al,

1987; Webb et al, 1988; Lord-Sánchez et al, 1997; Velagaleti et al, 2000; Cervera et al,

2005).

Chia et al (1987) descreveram um caso de duplicação em tandem de

novo 5p14-pter apresentando perda de desenvolvimento e alterações fenotípicas

menores e determinaram a região crítica como sendo da região 5p10 até 5p13,

responsável pela maior parte das malformações.

Lorda-Sanchez et al (1997) descreveram uma duplicação afetando

apenas a banda proximal de 5p10 a 5p13.3 resultado de uma inserção materna e

observaram que as características clínicas foram similares aos casos com duplicação

completa.

Avansino et al (1999) descreveram uma criança com duplicação 5p10 a

5p13.1 com malformações compatíveis com as duplicações completas e postularam

que a região crítica da trissomia 5p está localizada na região 5p10 a 5p13.1.

Assim, tem sido demonstrado que pacientes com duplicações da região

distal de 5p13.3 (Chia et al, 1987; Webb et al, 1988; Zenger -Hain et al, 1993)

apresentam fenótipo relativamente leve comparado com o de duplicaçõ es 5p completas

(Reichembach et al,  1999; Velagaleti et al, 2000; Grosso et al, 2002) e duplicações da

região proximal que incluíam a banda 5p13 (Chia et al, 1987; Lorda -Sanchez et al,

1997).

A trissomia do segmento distal a 5p13.3 resulta em malformações

menores, atraso de desenvolvimento e dificuldade de aprendizado (Chia et al, 1987;

Webb et al, 1988; Zenger-Hain et  al, 1993; Chen et al, 1995; Harrison et al, 1998;

Reddy e Fugate, 1999; Riordan et al, 2002; Baialardo et al, 2003 ; Cervera et al, 2005).

Baialardo et al (2003) descreveram uma caso de trissomia distal 5p15.1-

pter que não apresentava retardo mental.

Por outro lado, a duplicação do segmento mais proximal 5p11 -5p13.2

está associada a malformações maiores, caracterizadas por macrodolicocefali a,

anomalias craniofaciais, hipotonia, retardo mental leve a moderado, anormalidades
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cardíacas, renais, intestinais e do sistema nervoso central (Vowles et al, 1984;

Kleczkowska et al, 1987; Rethoré et al, 1989; Leichtman et al, 1991; Harrison et al,

1998; Avansino et al, 1999; D’Amato et al, 2002).

A duplicação mais frequente é a do segmento pter p13. As

características clínicas são variáveis, incluindo retardo mental, dolicocefalocefalia,

occipital proeminente, implantação baixa de orelhas, face redonda,  fissuras palpebrais

oblíquas e estrabismo, nariz bulboso com ponte achatada, região malar plana, filtro

longo, palato arqueado, macroglossia, mandíbula pequena, e criptorquidi a. O retardo

de desenvolvimento é frequentemente profundo havendo diminuição do tônus e da

força muscular. Os pacientes apresentam uma forte tendência a infecções

respiratórias, o que pode levar à morte precoce. Mulheres adultas demonstram ciclos

menstruais e sinais da puberdade normais (Lejeune et al, 1965).

Entre as malformações maiores, além da hidrocefalia, têm sido relatada

hipoplasia cerebelar (Vowles et al, 1984), hipoplasia de corpo caloso (Brimblecombe et

al, 1977), opacitidade da córnea (Anyane -Yeboa et al, 1978), coloboma de íris

(Brimblecombe et al, 1977; Carnevale et al, 1982), catarata (Khodr et al, 1982),

microftalmia (Brimblecombe et al, 1977; Vowles et al, 1984); estenose pilórica

(Brimblecombe et al, 1977), duplicação vaginal e útero septado (Vowles et al, 1984).

Duplicações parciais 5p têm sido descritas em adultos de ambos os

sexos (Schinzel, 2001).

Quanto à trissomia completa do braço curto do cromossomo 5  a qual foi

descrita pela primeira vez por Brimblecombe et al (1977), aproximadamente vinte casos

são conhecidos (Schinzel , 2001). A trissomia 5p completa pode se r decorrente de

isocromossomo 5p, de translocação 5p, de cromossomo marcador (Leschot e Lin,

1979; Orye et al, 1983; Fujita et al, 1994; Reichenbach et al, 1999; Grosso et al, 2002)

e de translocações de 5p com o braço curto de cromossomos acrocêntricos

(Brimblecombe et al, 1977; Carnevale et al, 1882, Zhao et al, 1995, Velagaleti et al,

2000).

Em 1977, Brimblecombe et al relataram um caso como sendo de

trissomia 5p completa, resultado de uma translocação familial t(5;15) presente em seis
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gerações,  inferindo os pontos de quebra em 5p11 e 15p12. Casos de abortamento e

mortes neonatais foram citados, porém sem diagnóstico de malformações.

Posteriormente, em 1984, Vowles et al descreveram um segundo caso na mesma

família e novos pontos de quebra foram citado s como sendo em 5p13 e 15p13. Nos

dois casos, os pacientes eram afetados por inúmeras malformações maiores, não

tendo sido realizados estudos moleculares para confirmar o ponto de quebra.

As características clínicas da trissomia 5p completa são similares à s da

duplicação 5pter p13 havendo uma maior frequência de retardo de crescimento,

atraso no fechamento das fontanelas, hipertelorismo, hérnias, pé torto e falanges

distais curtas. Outras malformações cerebrais incluem as malformações de Dandy -

Walker (Opitz e Patau, 1975), hidrocefalia (Opitz e Patau, 1975; Gustavson et al, 1964;

Fujita et al, 1994), coloboma inferior de íris com ou sem microftalmia (Gustavson et al,

1964; Monteleone et al, 1976), hérnia hiatal (Gustavson et al, 1964) , hérnia

diafragmática (Leschot e Lim, 1979), defeitos cardíacos (Opitz e Patau, 1975;

Monteleone et al, 1976; Orye et al, 1977; Leschot e Lim, 1979; Kunze et al, 1980;

Carnevale et al, 1982; Zhao et al, 1995; Reichenbach et al, 1999) , atresia anal

(Gustavson et al, 1964), ânus c om localização anterior e malformações de intestino e

rins (Leschot e Lim, 1979).

Da mesma forma como ocorre na trissomia parcial 5p, n a trissomia 5p

completa, a sobrevida está reduzida em pelo menos metade dos casos, devido a

infecções (Kulkarni et al, 1981).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Casuística

A casuística deste trabalho é composta por indivíduos pertencentes a

quatro gerações de uma família da Bahia com vários indivíduos afetados (Figura 1).

A probanda (IV-5) nasceu em 25 de maio de 1998 em Salvador-BA

apresentando características dismórficas .

Ao nascimento, foi realizada avaliação citogenética que demonstrou

material adicional no braço curto do cromossomo 15. No entanto, não foi realizada

cariotipagem dos pais o que impossibilitou identificar a origem pare ntal do material

extra.

Em 2002, nova cariotipagem da probanda foi realizada

concomitantemente à cariotipagem dos pais, para identificar a origem do material extra

no braço curto do cromossomo 15.

Foi realizada cultura de linfócitos com bandamento GTG no  “DNA –

Medicina Laboratorial Genética e Biologia Molecular” em Salvador -Bahia, sendo

identificado um cromossomo derivado de 15 na probanda resultado de uma

translocação t(5;15)(p13;p12) materna.

Ao ser realizado o aconselhamento genético, foram identific ados outros

indivíduos afetados na família . O heredograma da família encontra -se na Figura 1.
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Figura 1. Heredograma da família apresentando os indivíduos afetados pela
monossomia 5p, pela trissomia parcial 5p, portadores da translocação t(5;15) e
indivíduos com fenótipo normal , antes de serem feitos os cariótipos da família .

Foi possível reconhecer, através da história familiar  e de fotografias, que

havia 21 indivíduos afetados com malformações congênitas e/ou atraso de

desenvolvimento, sendo onze vivos. Os indivíduos afetados eram  filhos de sete

genitores (três homens e quatro mulheres) em uma família em que foram estudadas

quatro gerações.

O heredograma demonstrou vários possíveis portadores, irmãos de

afetados em fase reprodutiva (III-6, III-7, III-16, III-17, III-18, III-19, III-21, III-29) e seus

filhos (IV-7, IV-8, IV-9, IV-10), além dos tios de afetados (II-10, II-14, II-16) e seus

descendentes das gerações III e IV, todos fenotipicamente normais.

Os pacientes afetados t inham em 2004, idades entre dois e quarenta e

quatro anos, a maioria vivendo em zona rural no interior da Bahia .

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

UNIFESP. Os membros da família foram informados sobre os objetivos do estudo e

convidados a participar deste, para o qual assinaram um termo de consentimento

(anexo 1) de acordo com o protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo (Processo no. 1028/05) (anexo

2).
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Todas as consultas e avaliações da família foram intermediadas pela

mãe da probanda.

3.2 Métodos

3.2.1 Culturas de linfócitos

Cerca de 5 mL de sangue periférico foram obtidos por punção venosa

em seringa heparinizada, de cada indivíduo, e as culturas foram realizadas segundo a

técnica de Moorhead et al (1960).

Aproximadamente 0,5 mL de sangue total de cada amostra foi semeado

em tubo de 15 mL contendo 4,5 mL de meio de cultura RPMI 1640 (Gibco®),

enriquecido com 10% de soro fetal bovino (Cultilab ®) e 0,1 mL de fito-hemaglutinina

(Cultilab®).

As culturas foram incubadas em estufa a 37ºC por 72 horas. Após 71

horas de cultivo, 0,1 mL de colchicina (Cultilab®) foi adicionado às culturas e essas

incubadas por mais uma hora. Após esse período, o material cultivado foi submetido à

centrifugação a 1.000 rpm durante 5 minutos.

O sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi  ressuspendido com a

adição de 4 mL de solução hipotônica (KCl 0,075 M ). Os frascos de cultura foram

novamente incubados em estufa a 37ºC por 12 minutos e em seguida, foi adicionado

0,5 mL de solução fixadora constituída por metanol (Merck®) e ácido acético glacial

(Merck®), na proporção de 3:1. Após a  centrifugação, o sobrenadante foi  novamente

desprezado. Ao sedimento, foram adicionados 4 mL de solução fixadora.

Esse processo de fixação foi  repetido por três vezes e o material final

obtido foi mantido em geladeira a 4ºC overnight antes da preparação das lâminas.

Para a realização das técnicas de citogenética clássica, o material foi

gotejado em lâminas previamente lavadas que foram mant idas em água gelada. A

fixação foi realizada com calor próximo à chama de uma lamparina a álcool.

Para a técnica de hibridação in situ por fluorescência, as lâminas foram

preparadas gotejando-se o material sobre lâminas secas , previamente lavadas, e que

foram mantidas à temperatura ambiente.
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3.2.2 Citogenética clássica

3.2.2.1 Coloração convencional

A coloração convencional foi realizada com uma solução de Giemsa

(solução de azul-eosina, azul de metileno, Merck ®) e solução tampão PBS

(NaCL;NaH2PO4*H2O; HNa2O4P*12H2O)  por 3 minutos.

3.2.2.2 Bandamento GTG

A coloração em bandamento GTG foi realizada segundo modificação da

técnica descrita por Sanchez et al (1973).

As lâminas com material fixado permanecera m overnight em estufa a

60oC e, após, receberam um pré-tratamento em solução de tripsina Difco 1:250 diluída

em PBS por cerca de 10 segundos à  temperatura ambiente. Em seguida, uma solução

de corante foi preparada na proporção de 1:3 de corante Giemsa (Merck®) e solução

tampão PBS, respectivamente, e uma camada da mesma foi  colocada sobre as

lâminas durante 4 minutos.

3.2.2.3 Coloração das regiões organizadoras de nucléolo ( NOR)

As lâminas com material fixado foram submetidas a uma solução de

nitrato de prata (5 g de nitrato de prata em 8 ml de água destilada) e ácido fórmico (0,5

ml ácido fórmico + 1 g de gelatina + 50 ml de água destilada), segundo a técnica

descrita por Goodpasture e Bloom (1975) com modificações.

Uma gota da solução de ácido fórmico e duas gotas da solução de

nitrato de prata foram pingadas no centro da lâmina. Uma lamínula foi colocada sobre a

lâmina e esta levada à estufa a 60°C por aproximadamente 2 minutos.

A lamínula foi retirada e a lâmina lavada em água destilada e corada por

10 minutos em solução 1:3 de Giemsa/PBS.
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3.2.3 Citogenética Molecular - Técnica de hibridação in situ por fluorescência

(FISH)

A hibridação in situ por fluorescência foi realizada nas lâminas das

preparações cromossômicas de acordo com os métodos descritos por Pinkel et al.

(1986), utilizando amostras dos indivíduos III -10, IV-4 e IV-5, um portador da

translocação equilibrada, um portador da monossomia parcial 5p e um portador da

trissomia parcial 5p, respectivamente.

3.2.3.1. Marcação da translocação t(5;15) com  sondas comerciais

Foram utilizadas três sondas Q-Biogene/Oncor®: (A) Sonda Cri du Chat dupla

cor Red/Green (PDEL5102), (B) Sonda cromossomo 15 alfa satélite Green (PSAT0015-

G) e (C) Sonda cromossomo 15 alfa satélite Red (PSAT0015-R). As sondas foram

preparadas misturando-se 5 L da sonda A, 1 L da sonda B, 1 L da sonda C e 3 L

do tampão de hibridação. Foi utilizado o contracorante DAPI II Counterstain (VYSIS –

Cat. No. 32-804831).

A lâmina com a amostra foi lavada em 2xSSS e desidratada em série de

etanóis 70%, 80% e 95% por 2 minutos cada. A desnaturação da lâmina foi realizada

em solução de formamida (70%/2XSSC) PH 7,0 a 72°C por 2 minutos. A lâmina foi

novamente desidratada em série de etanóis 70%, 80% e 95% por 2 minutos cada. A

mistura de sondas foi desnaturada em banho-maria a 75°C por 10 minutos.

Foram aplicados 10 L da mistura de sondas na lâmina , que foi coberta com

lamínula e selada.

A lâmina foi incubada overnight em câmera úmida a 37°C. Após a remoção da

lamínula, a lâmina foi lavada em tampão (0,5% SSC/0,1% SDS)  por 5 minutos a 65°C e

em 1x PBD à temperatura ambiente por 5 minutos . Após a aplicação de 10 L de

DAPI/Antifade, a lâmina foi coberta com lamínula.

3.2.3.2. Determinação do ponto de quebra  com sondas clonadas em BACs

Os clones de BACs utilizados como sondas para hibridação foram

selecionados utilizando o programa UCSC Genome Browser  (http://genome.ucsc.edu/),

preparados no Roswell Park Cancer Institute e obtidos do BAC/PAC Resources

(http://bacpac.chori.org/).
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Para o estabelecimento do ponto de quebra da translocação t(5;15)

aparentemente equilibrada, foram utilizados vários grupos de sondas de BACs que

foram sendo selecionadas, em etapas, a depender dos resultados encontrados nos

FISHs de cada uma.

3.2.3.2.1 Técnica de preparo das sondas clonadas em BACs.

As bactérias contendo os pla smídeos com as sondas (BACs) foram

primeiramente semeadas em tubos de 50 mL contendo 5 mL de meio LB broth base

(Gibco®) na concentração de 20 g de meio LB para 1 L de água destilada e 3 µL de

solução de clorofenicol (34 mg/mL) na concentração final de 20 µg/mL.

Os tubos foram incubados por 12 a 16 horas a 37ºC sob agitação constante

de aproximadamente 250 rpm. Após esse período, as bactérias foram  semeadas em

placas de Petri utilizando meio LB ágar (Gibco®) na concentração de 32 g de meio LB

ágar para 1 L de água destilada e mantidas na estufa a 37°C.

Após incubação por 12 a 16 horas, uma colônia foi  selecionada da placa de

Petri e inoculada em tubo de 15 mL contendo 5 mL do meio LB e 3 µL de solução de

clorofenicol na concentração final de 20 µg/mL.

Em seguida, a solução foi incubada por 8 horas a 37ºC em agitação constante

de aproximadamente 250 rpm. As culturas foram diluídas em 1/500 usando 200 µL da

cultura inicial em 100 mL de meio LB com 60 µL de clorofenicol e novamente foram

incubadas por 12 a 16 horas a 37ºC em agitação constante de aproximadamente 250

rpm.

3.2.3.2.2 Técnica de purificação de plasmídeos

Para a purificação das sondas foi  utilizado um kit comercial (Kit Qiagen®

Plasmid Mid), de acordo com as instruções  do fabricante.

As culturas foram centrifugadas por 15 minutos a 4ºC a 7500 rpm, o

sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi  ressuspendido em 4 mL da solução -

tampão P1 do kit. Em seguida, 4 mL da solução-tampão P2 foram adicionados

delicadamente e após um período de 5 minutos, a cultura foi  invertida de 4 a 6 vezes à

temperatura ambiente, para que ocorresse a reação de lise do material.
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A precipitação foi obtida acrescentando-se 4 mL da solução-tampão P3 a 4ºC

e a mistura foi incubada em gelo por 15 minutos. Decorrido esse tempo, o material foi

submetido à centrifugação a 4ºC durante 30 minutos a 13 .800 rpm.

O sobrenadante foi separado e centrifugado novamente a 4ºC durante 15

minutos a 13.800 rpm. Neste ponto do procedimento, cer ca de 200 µL do sobrenadante

foram retirados para uma análise posterior em gel para determinar se as condições de

crescimento e lise tinham sido ideais.

Durante o período de centrifugação foram  montados os dispositivos de

filtragem presentes no kit, equilibrando-se as colunas através da aplicação de 4 mL de

solução-tampão QBT e esperando a coluna esvaziar pela ação da gravidade.

O último sobrenadante foi  colocado na coluna e filtrado pela ação da

gravidade. Neste ponto do procedimento,  cerca de 200 µL do filtrado foram retirados

para uma análise em gel.

Após a filtragem completa, as colunas foram  lavadas com a aplicação de 10

mL da solução-tampão QC por duas vezes. Neste ponto do procedimento,  cerca de

200 µL do filtrado foram retirados para uma análise em gel.

O DNA foi finalmente eluído com adição de 5 mL da solução -tampão QF e o

eluato coletado em um tubo de 50 mL. Nes se ponto do procedimento,  cerca de 100 µL

do material foram retirados para a análise em gel.

O DNA foi precipitado acrescentando-se 3,5 mL de isopropanol, à tem peratura

ambiente e o material foi  centrifugado a 4ºC a 12000 rpm por 30 minutos.

O sobrenadante foi descartado cuidadosamente e o sedimento obtido foi

lavado com 2 mL de etanol (Merck ®) 70% à temperatura ambiente.

O sobrenadante foi desprezado sem perturbar  o sedimento e após secagem

completa, por aproximadamente 20 minutos, o sedimento foi ressuspendido em 200µL

de água MiliQ. O material foi quantificado no Gene Quant 2 (Pharmacia Biotec®) e

armazenado em freezer.

As alíquotas coletadas no decorrer do proce sso foram analisadas em gel de

agarose 1% preparado em 100 mL de tampão TBE 0,5% (Tris 0,089 M, borato 0,089 M,

EDTA 0,01 M pH 7,5) e 2 µL de brometo de etídeo 10 mg/mL. Foram misturados 8 µL

das amostras a 2 µL de tampão de corrida (glicerol 25%, azul de bromofenol 0,1%). No
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mesmo gel foi aplicado o padrão de peso molecular. Como padrão foi utilizado o X174

DNA/BsuRI (Fermentas®).

3.2.3.2.3 Técnica de marcação

A marcação das sondas foi  realizada seguindo o protocolo de marcação direta

do kit Nick translation (Vysis®), utilizando os fluorocromos: Spectrum Green dUTP – 50

nmol (Vysis®) e Spectrum Red dUTP – 50 nmol (Vysis®), preparados conforme a

técnica modificada de Langer et al (1981 ).

Em um microtubo de centrífuga de 0,2 mL foram  misturados: 7,5 µL de água

livre de nucleases, 10 µL de sonda de DNA extraído do BAC (aproximadamente 1 µg

de DNA), 2,5 µL de Spectrum-green ou red dUTP 0,2 mM, 5 µL de dTTp 0,1 mM, 10 µL

de dNTP mix, 5 µL de tampão 10X ( Nick Translation Buffer) e 10 µL de Nick Translation

Enzyme, formando um volume total de 50 µL.

A mistura foi brevemente agitada e centrifugada, antes da adição da Nick

Translation Enzyme, para permitir a homogeneização completa do material.

Logo após, a mistura foi  incubada por 8 a 16 horas a 15ºC. Decorrido esse

tempo, a reação foi interrompida aquecendo-se a mistura em banho-maria a 70ºC por

10 minutos. Em seguida, a mistura foi  resfriada em gelo e conservada em freezer para

uso posterior.

3.2.3.2.4 Técnica de hibridação

Considerando-se uma área de hibridação de 22mm X 22mm, foram utilizados:

5 L de sonda marcada em verde, 5 L de sonda marcada em vermelho, 1 L de Cot-1

DNA (DNA humano total) (Invitrogen ®), 2 L de esperma de salmão (Invitrogen ®), 4 L

de dd H2O, 1,7 L de NaOAc 3M e 43 L de Etanol (Merck®) 100%. Essa mistura foi

agitada e colocada por 30 minutos no gelo.

As lâminas de microscopia, previamente preparadas e contendo o material do

paciente, foram tratadas com 2XSSC a 37ºC por 60 minutos e então desidratadas em

banhos seriados de etanol (Merck ®) 70%, 80% e 100%, durante 2 minutos cada.

A mistura de sondas foi  centrifugada a 12.000 rpm por 30 minutos a 4 oC. O

sobrenadante foi removido e o sedimento seco por 1 hora em estufa a 37ºC, protegido

da luz ambiente.
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O sedimento obtido foi  ressuspendido em 3 L de ddH20 e 7 L de tampão de

hibridação (Vysis®) e após uma breve agitação no vortex, o mesmo foi mantido a 37ºC

aguardando as lâminas ficarem prontas.

As lâminas foram desnaturadas por 2 minutos em solução de 70% de

Formamida/2xSSC pH 7,0 (Sigma®) a 73ºC e lavadas, imediatamente, em etanol

(Merck®) 70%, 80% e 100%, sucessivamente, durante 2 minutos e colocadas para

secar.

Em seguida a sonda foi  colocada para desnaturação em banho -maria por 5

minutos a 73ºC e, após breve agitação no vortex, o conteúdo total (10 L) foi então

espalhado sobre lâmina e recoberto com uma lamínula. As laterais da lamínula de vidro

foram adequadamente vedadas com cola Rubber Cement (Tarkeyâ®) e a lâmina foi

guardada em câmara úmida por uma noite, a 37ºC.

No dia seguinte, a lamínula foi removida e a lâmina lavada em solução de

0,4XSSC/0,3%NP-40 a 73ºC por 2 minutos e em seguida lavada em solução

2XSSC/0,1%NP-40 à temperatura ambiente por 1 minuto.

Foram aplicados 10 L do corante DAPI II Counterstain (Vysis®) para contra

coloração e então as lâminas foram  recobertas com lamínulas de vidro e observadas

ao microscópio.

3.2.4 Análise citogenética clássica e molecular

Para a análise citogenética clássica, f oram analisadas três metáfases sob

coloração convencional e 12 sob bandamento GTG, por indivíduo. A análise foi feita em

microscópio óptico Leica®, em aumento de 100x, sendo duas metáfases capturadas no

Sistema de imagem Leica CW4000. Os cromossomos metafásicos com resolução  de

550 bandas cromossômicas foram  classificados conforme descrito no ISCN (2005).

As lâminas submetidas à FISH foram  analisadas utilizando-se o fotomicroscópio

AXIOSKOP Zeiss®, equipado com lâmpada 100W, por epi iluminação, e jogo de filtros

Zeiss® Fluoresceína-iodeto de propídio FITC-PI, BP 450-490, FI 510 e BP 520 e pelo

sistema ISIS (Metasystem ®). Foram analisadas células em metáfase e núcleos

interfásicos. A documentação foi  realizada pela captura das células analisadas pelo

sistema de imagem.
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4  RESULTADOS

4.1 Análise Citogenética Clássica e análise do heredograma

A análise citogenética foi realizada em possíveis indivíduos

portadores da trissomia ou monossomia parcial 5p e da t(5;15) previamente

identificados pelo estudo do heredograma fam ilial (figura 1), que concordaram

participar do estudo.

Os pacientes cariotipados estão indicados em cores no

heredograma da figura 2, modificado da figura 1.

Figura 2. Heredograma semelhante ao da Figura 1, indicado em cores, os indivíduos
cariotipados e os respectivos resultados .

Foi realizado o cariótipo de dez dos onze afetados vivos da família

(Tabela 1). Todos eles apresentaram a translocação t(5;15) na forma não equilibrada:

cinco com o cromossomo derivado de 5 e cinco com o cromossomo derivado de 15.
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Tabela 1. Resultados dos exames cariotípicos dos indivíduos afetados da família em estudo.

 Indivíduo Cariótipo

III-4 46,XY,der(15)t(5;15)(p13;p12)mat
III-8 46,XX,der(15)t(5;15)(p13;p12)mat
III-11 46,XX,der(15)t(5;15)(p13;p12)mat
III-12 46,XY,der(5)t(5;15)(p13;p12)mat
III-13 46,XX,der(15)t(5;15)(p13;p12)mat
III-22 46,XX,der(5)t(5;15)(p13;p12)pat
III-26 46,XX,der(5)t(5;15)(p13;p12)pat
III-27 46,XY,der(5)t(5;15)(p13;p12)pat
IV-4 46,XY,der(5)t(5;15)(p13;p12)mat
IV-5 (probanda) 46,XX,der(15)t(5;15)(p13;p12)mat

Tabela 2 – Avaliação citogenética realizada nos indivíduos fenotipicamente normais da família
em estudo.

Indivíduo      cariótipo

II-10 46,XY
II-11 46,XX,t(5;15)(p13;p12)
II-14 46,XY
II-16 46,XY
III-6 46,XX
III-7 46,XX
III-9 46,XX,t(5;15)(p13;p12)
III-10 46,XX,t(5;15)(p13;p12)
III-16 46,XY,t(5;15)(p13;p12)
III-17 46,XX
III-18 46,XY
III-19 46,XX
III-21 46,XX
III-29 46,XY
IV-6 46,XX
IV-9 46,XX
IV-10 46,XX
IV-16 46,XX
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Os resultados dos exames de cariótipo realizados em 18 indivíduos fenotipicamente

normais da família encontram-se na tabela 2. Foram identificados quatro indivíduos que

apresentavam a translocação t(5;15) na forma equilibrada , sendo que três possuíam

filhos afetados e um tinha apenas um filho que era fenot ipicamente normal. Por opção

da família, não foi realizado o cariótipo de IV-7, filho do indivíduo III -16 portador da

translocação equilibrada e, consequentemente, possível portador do mesmo cariótipo

equilibrado. O indivíduo IV-6 já havia realizado cariotipagem no diagnóstico pré-natal

tendo apresentado cariótipo 46,XX.

Foi realizado o cariótipo de IV -16, em virtude da jovem ser

inicialmente considerada afetada pelos familiares, por apresentar problemas de

comportamento: deixou de falar, não acompanhou os  estudos e tornou-se uma pessoa

introvertida.

As figuras 3, 4 e 5 mostram os cariótipos dos indivíduos III -10, IV-4 e

IV-5 com a translocação equilibrada , monossomia 5p e trissomia 5p , respectivamente.

Figura 3 – Cariótipo 46,XX,t(5;15)(p13;p12)mat, com bandamento GTG, do paciente
III-10 mostrando o derivado do cromossomo 5 e o derivado do cromossomo 15 (setas).
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Figura 4 – Cariótipo 46,XY,der(5)t(5;15)(p13;p1 2)mat, com bandamento GTG, do
paciente IV-4 mostrando o derivado do cromossomo 5 (seta).

Figura 5 – Cariótipo 46,XX,der(15)t(5;15)(p13;p1 2)mat, com bandamento GTG, do
paciente IV-5 mostrando o derivado do cromossomo 15 (seta).
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A marcações pela prata puderam ser observadas nos braços curtos

do cromossomo derivado de 5 e cromossomo derivado de 15, indicando  que existe

região organizadora de nucléolo nesses cromossomos, embora esteja mais fraca no

cromossomo derivado de 15.  (Figura 6).

Figura 6 - Derivados dos cromossomos 5 e 15 do indivíduo III-16 com bandamento
GTG (esquerda) e NOR (direita) evidenciando marcações na região organizadora de
nucléolo no derivado do cromossomo 5 e no derivado do cromossomo 15 (setas).

der(5) der(15)der(5) der(15)
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4.2 Análise Citogenética Molecular utilizando sondas comerc iais

Em um dos indivíduos portadores da translocação equilibrada t(5;15)

(III-10), foi realizada a técnica de FISH com as sondas comerciais do centrômero do

cromossomo 15 - sondas alfa satélite D15Z marcadas em verde e em vermelho - cuja

sobreposição de sinais de hibridação pode ser evidenciada como um sinal amarelo

identificando os centrômeros do cromossomo 15.

Além disso, foi utilizada a sonda PDEL5102 que é composta pela

sonda para a região crítica da síndrome de cri -du-chat (mapeada em 5p15.3) , marcada

em vermelho e pela sonda controle (mapeada em 5q31) , marcada em verde.

Após a realização da FISH utilizando a mistura dessas sondas, foi

possível observar os cromossomos 5 e 15 e os derivados de 5 e 15, evidenciando

assim a translocação equilibrada (Figu ra 7).

Figura 7: Metáfase do indivíduo III-10 portador da translocação t(5;15) equilibrada
submetida à técnica de FISH. Os sinais amarelos indicam o s centrômeros dos
cromossomos 15 normal e do derivado do 15. No cromossomo 5 normal, verifica-se um
sinal vermelho, correspondentes à região crítica de síndrome do cri-du-chat em 5p15.3
e um sinal verde, correspondente à sonda controle em 5q31. N o derivado do
cromossomo 5, verifica-se somente um sinal verde pois o sinal ve rmelho está presente
no derivado do cromossomo 15.
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4.3 FISH com sondas clonadas em BACs para a determinação do ponto de

quebra

A análise citogenética clássica não possibilitou a localização precisa

do ponto de quebra o qual poderia estar em 5p14.1, 5p13.3 ou 5p13.2. Desta forma,

foram escolhidas inicialmente sondas de BACs dessas regiões cromossômicas, através

do programa UCSC Genome Browser . Em seguida, para se precisar com mais

detalhes o ponto de quebra, foram utilizadas diferentes baterias de BACs, cada uma

definida à medida em que a localização do ponto de quebra era estreitad o.

4.3.1 Primeira Bateria de sondas de BACs

Os primeiros BACs selecionados no programa UCSC Genome

Browser para a realização da técnica de FISH foram os seguintes: RP11 -477P11

(5p14.1), RP11- 257H18 (5p13.3) e RP11-165P14  (5p13.2), mapeados nas regiões

mais distal dessas bandas (Figuras 8 e 9).

Figura 8. Cromossomo 5 (à esquerda) e derivado do cromossomo 5 (à direita)
resultantes da translocação t(5;15)(p13.p12). A seta indica o ponto de queb ra em 5p13
determinado por bandamento G. O  ideograma do cromossomo 5 indica as sondas
utilizadas na primeira bateria de BACs, para a localização do ponto de quebra (caixa de
texto).

BAC   Sonda
9 RP11- 477P11
8 RP11- 257H18
7 RP11- 165P14

5p13

9
8
7

5 der(5)

BAC   Sonda
9 RP11- 477P11
8 RP11- 257H18
7 RP11- 165P14

5p13

9
8
7

5 der(5)



Resultados

40

As sondas RP11-165P14, RP11-257H18 e RP11-477P11 foram

identificadas como BACs 7, 8 e 9, respectivamente, e marcadas com fluorocromo s

vermelhos.

Figura 9. Detalhe da tela do programa UCSC Genome Browser mostrando a
localização dos BACs RP11-477P11, mapeado em 5p14.1, RP11-257H18 mapeado em
5p13.3 e RP11-165P14 mapeado em 5p13.2, em montagem de forma que as três
sondas estivessem presentes na mesma figura.

Os resultados das FISHs encontram -se nas figuras 10 e 11. A figura

10 indica que a sonda 7, localizada em 5p13.2, está presente no cromossomo 5 e no

derivado do cromossomo 5 sendo, portanto, o ponto de quebra mais distal  à região

correspondente a essa sonda.
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Figura 10. FISH com o BAC RP11-165P14 (sonda 7) com sinal em vermelho, presente
no cromossomo 5 e no derivado do 5.

Figura 11. FISH com o BAC RP11-257H18 (sonda 8) com sinal em vermelho, presente

no cromossomo 5 e no derivado de 15.


