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Na figura 11, observa-se que a sonda 8 (RP11-257H18), localizada

em 5p13.3, resultou em sinal de hibridação no cromossomo 5 e no cromossomo

derivado de 15, o que nos permitiu concluir que  o ponto de quebra estava localizado na

banda 5p13.3 uma vez que as sondas escolhidas estavam localizadas bem distalmente

nas respectivas bandas.

Sendo assim, não foi necessário utilizar a sonda RP11-477P11 de

5p14.1, mais distal, que consequentemente também estaria presente no derivado do

cromossomo 15.

4.3.2 Segunda Bateria de sondas de BACs

Foram escolhidas quatro sondas de BACs de diferentes regiões da

banda 5p13.3: RP11-348I9, RP11-262O9, RP11-78O23 e RP11-94E6 identificadas

como sondas 28, 29, 30 e 31, respectivamente (Figura 12).

Figura 12. Detalhe da tela do programa UCSC Genome Browser mostrando a
localização dos BACs da região 5p13.3 escolhidos para a realização de FISH .

As hibridações foram realizadas utilizando duas sondas por vez,

marcadas com cores diferentes.

Foi realizada uma primeira hibridação utilizando os BACs  RP11-

348I9 (sonda 28) e RP11-262O9 (sonda 29) (Figura 13) e uma segunda hibridação

utilizando os BACs RP11-262O9 (sonda 29) e RP11-78O23 (sonda 30) (Figura 14).
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Figura 13. FISH com o BAC RP11-348I9 (sonda 28) e RP11-262O9 (sonda 29), com
sinais em verde e vermelho respectivamente. Verifica-se que os sinais de ambas as
sondas estão presentes no cromossomo 5 e derivado do cromossomo 15.

Figura 14. FISH mostrando os sinais vermelhos da sonda 29 ( RP11-262O9) no
cromossomo 5 e no derivado do cromossomo 15 e os sinais verdes da sonda 30
(RP11-78O23) no cromossomo 5 e no derivado do cromossomo 5.
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O resultado da hibridação utilizando os BACs RP11-262O9 e RP11-

78O23 indica que o ponto de quebra ocorreu na região correspondente ao intervalo

entre as duas sondas (sondas 29 e 30).

Para confirmação do ponto de quebra, foi realizado um terceiro FISH

utilizando os BACs RP11-78O23 (sonda 30) e RP11-94E6 (sonda 31) marcadas em

verde e vermelho respectivamente . O resultado é mostrado na figura 15. As sondas 30

e 31 dos BACs RP11-78O23 e RP11-94E6, como esperado, estavam presentes no

derivado do cromossomo 5.

Figura 15. FISH com os BACs RP11-78O23 (sonda 30) e RP11-94E6 (sonda 31), com
sinais em verde e vermelho, respectivamente. Verifica-se que ambos os sinais estão
presentes no cromossomo 5 normal e derivado do cromossomo 5. Verificam-se
também na célula em intérfase à direita, os sinais das duas sondas juntas, indicando
estarem em um mesmo cromossomo .
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4.3.3 Terceira Bateria de sondas de BACs

Para uma terceira bateria de sondas, foram selecionad os os BACs

RP11-699E15, RP11-997F7, RP11-722G19 e RP11-1068O7 localizados entre as BACs

RP11-262O9 e RP11-78O23 (sondas 29 e 30), da bateria anterior (Figura 16).

Figura 16. Detalhe da tela do programa UCSC Genome Browser mostrando, em azul,
a localização dos quatro BACs escolhidos entre RP11 -262O9 e RP11-78O23,
destacados em vermelho.

Os BACs RP11-699E15, RP11-997F7, RP11-722G19 e RP11-

1068O7 foram identificados como sondas 32, 33, 34 e 35, respectivamente.

b
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Utilizando os BACs RP11-262O9 (sonda 29) e RP11-722G19 (sonda

34), o resultado mostrou os dois sinais juntos nos cromossomos 5 normal e derivado de

15 (Figura 17). Os sinais das sondas RP11- 699E15 (sonda 32) e RP11-997F7 (sonda

33) também estavam no derivado do cromossomo 15.

Figura 17. FISH com os BACs RP11-262O9 (sonda 29) e RP11-722G19 (sonda 34)
com sinais em vermelho e verde, respectivamente. Verifica-se que os sinais de ambas
as sondas estão presentes nos cromossomos 5 e no derivado do cromossomo 15.

Utilizando os BACs RP11-1068O7 (sonda 35) e RP11-78O23 (sonda

30), marcadas de vermelho e verde, respectivamente (Figura 18), observou-se

marcação vermelha no cromossomo 5 normal e no derivado do cromossomo 15 e

marcação verde no cromossom o 5 e no derivado do cromossomo 5.  Desta forma,

pode-se concluir que o ponto de quebra est á localizado na banda 5p13.3 entre as

regiões correspondentes aos BACs RP11-1068O7 e RP11-78O23.
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Figura 18. FISH com os BACs RP11-1068O7 (sonda 35) e RP11-78O23 (sonda 30),
com sinais em vermelho e verde, respectivamente. Verifica-se que o sinal vermelho
está no cromossomo 5 e no derivado do 15 enquanto que o sinal verde está no
cromossomo 5 e no derivado do cromossomo 5.

Todos os FISH demonstrados até aqui foram realizados com

amostras de um indivíduo portador da translocação t(5;15).

Após a delimitação do ponto de quebra na banda 5p13.3 entre os

BACs RP11-1068O7 (sonda 35) e RP11-78O23 (sonda 30) foram realizados FISHs

utilizando também amostras  de indivíduos afetados pela monossomia e trissomia

parcial 5p.

No paciente com monossomia parcial 5p, os sinais da sonda  RP11-

1068O7 (sonda 35) só é observado no cromossomo 5 normal, enquanto que, os sinais

da sonda RP11-78O23 (sonda 30) estão presentes no cromossomo 5 e no derivado do

5, evidenciando a deleção dessa região (Figura 19).

No paciente com trissomia parcial 5p, os sinais da sonda BAC  RP11-

1068O7 (sonda 35) estão presente nos dois cromossomos 5 e também no derivado do

cromossomo 15, enquanto que, os sinais da sonda RP11-78O23 (sonda 30) são

observados nos dois cromossomos 5 normais evidenciando a trissomia dessa região

(Figura 20).
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Figura 19. FISH com os BACs RP11-1068O7 (sonda 35) e RP11-78O23 (sonda 30),
com sinais vermelho e verde, respectivamente, em uma célula em metáfase e em uma
em intérfase de um indivíduo afetado pela monossomia 5p. Verificam -se um sinal
vermelho no derivado do cromossomo 5 e dois sinais verdes no cromossomo 5.

Figura 20. FISH com os BACs RP11-1068O7 (sonda 35) e RP11-78O23 (sonda 30)
com sinais vermelho e verde, respectivamente. Verificam -se três sinais em vermelho e
dois sinais em verde respectivamente em um indivíduo portador da trissomia parcial 5p.



Resultados

49

4.3.4 Quarta bateria de sondas de BACs

Na quarta bateria de sondas, inicialmente, foi selecionado o BAC

RP11- 1079N14 que está entre, e também sobreposto, aos BACs RP11- 1068O7 e

RP11-78O23 (Figura 21) a fim de estreitar -se ao máximo o ponto de quebra, atingindo

assim um dos objetivos propostos.

Figura 21. Detalhe da tela do programa UCSC Genome Browser mostrando em
vermelho a localização do BAC RP11 -1079N14, escolhido entre RP11-1068O7 e
RP11-78O23, destacados em verde.

O BAC RP11-1079N14 foi identificado como sonda 62 e m arcado

com fluorocromo verde. Essa sonda foi selecionada visto que ela se sobrepõe às

regiões das duas sondas, em cujo intervalo encontra-se o ponto de quebra. Assim, se o

ponto de quebra estivesse nessa região, os sinais de  hibridação estariam divididos e

presentes tanto no derivado do cromossomo 5 como no derivado do cromossomo 15.

BAC

BAC
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Figura 22. FISH com o BAC RP11-1079N14 (sonda 62) com sinal em verde em
metáfase do indivíduo portador da translocação t(5;15) equilibrada. Verifica-se que o
sinal verde está presente nos cromossomos 5, no derivado do cromossomo 5 (sinal
mais fraco) e no derivado do cromossomo 15 (sinal mais forte).

Figura 23. FISH com os BACs RP11-78O23 (sonda 35) e 1079N14 (sonda 62), com
sinais em vermelho e verde, respectivamente, em metáfase de um indivíduo portador
da translocação t(5;15) equilibrada. Verifica -se que o sinal vermelho está no
cromossomo 5 e derivado do cromossomo 15 enquanto que o  sinal verde está presente
no cromossomos 5, no derivado do cromossomo 5 (sinal mais fraco) e no derivado do
cromossomo 15 (sinal mais forte).
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Foram realizados FISHs na amostra de indivíduo portador da t(5;15),

utilizando somente a sonda 62 e também utilizando simultaneamente as sondas 35 e

62 conforme as figuras 22 e 23, respectivamente, comprovando que o ponto de quebra

estava de fato na região correspondente ao BAC RP11 -1079N14. Assim,

determinamos com precisão o ponto de quebra da translocação como estando em

5p13.3, podendo a translocação ser definida como t(5;1 5)((p13.3;p12).

A tabela 3 apresenta o resumo de todas as hibridações realizadas e

a figuras 24, o esquema das sondas no cromossomo 5 e nos derivados dos

cromossomos 5 e 15.

Tabela 3. Resumo das hibridações com as sondas de BACs do braço curto do cromo ssomo 5
no cromossomo 5, no derivado do cromossomo 5 e no derivado do cromossomo 15.

Bateria Sonda BAC Banda Distância de
5p

Cor cr. 5 der(5) der(15)

I 9 RP11-477P11 5P14.1 24.721.465 R + - +

I 8 RP11-257H18 5p13.3 29.318.257 R + - +

II 28 RP11-348I9 5p13.3 30.009.309 G + - +

II 29 RP11-262O9 5p13.3 31.275.980 R + - +

III 32 RP11-699E15 5p13.3 31.485.221 G + - +

III 33 RP11-997F7 5p13.3 31.658.947 R + - +

III 34 RP11-722G19 5p13.3 31.889.073 G + - +

III 35 RP11-1068O7 5p13.3 32.144.867 R + - +

IV 62 RP11-1079N14 5p13.3 32.282677 G + + +
II 30 RP11-78O23 5p13.3 32.454.864 G + + -

II 31 RP11-94E6 5p13.3 33.737.270 R + + -

I 7 RP11-165P14 5p13.2 34.432.809 R + + -

Legenda: (-) ausência de hibridação; (+) presença de hibridação; R = red; G = green.

O cariótipo molecular foi definido como sendo 46,XX.ish

t(5;15)(p13.3;p12)(RP11-1068O7-, RP11-1079N14+; RP11-1079N14+,RP11-78O23-)

baseado no ISCN (2005).
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Figura 24. Esquema das sondas de 5p utiliza das neste trabalho mostrando suas
localizações nos cromossomos 5, derivado de 5 e derivado do 15.
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4.4  Avaliação Clínica dos pacientes com monossomia ou trissomia 5p

A seguir são relatados os resultados das avaliações fenotípicas de

dez pacientes, cinco com monossomia parcial 5p e cinco com trissomia parcial 5p.

O paciente III-15, com monossomia 5p, não foi avaliado em virtude

dos pais não concordaram em participar da pesquisa. Seu irmão, III -16, portador da

translocação na forma equilibrada, relatou qu e o afetado apresenta os aspectos

clínicos compatíveis com monossomia 5p, presente em outros membros da família.

Tem sido realizado o seguimento clínico principalmente das

crianças, durante os últimos seis anos (2002 a 2008). As avaliações clínicas foram

realizadas na Universidade Federal da Bahia e os exames foram realizados em

diversas clínicas privadas na cidade de Salvador.

4.4.1 Pacientes com Monossomia 5p

Dentre os cinco pacientes com monossomia 5p avaliados, três são

do sexo masculino e dois do sexo  feminino. Dois deles são irmãos (III-26 e III-27). Um

deles (III-12) possui um sobrinho também portador da monossomia 5p (IV -4), além de

quatro irmãos e uma sobrinha, portadores da trissomia 5p. Na época do estudo, quatro

já estavam na fase adulta.

Paciente III-12

O paciente III-12, que apresenta cariótipo 46,XY,der(5)t(5;15)mat,

nasceu em Cruz das Almas em 20/06/75 a termo, de parto normal (Figuras 25 e 26).

Não foi possível a obtenção do peso e da estatura exatos ao nascimento. No entanto, a

mãe relata que a criança nasceu com peso adequado. Morou em Salvador até os cinco

anos de idade, quando foi viver na fazenda e desde então não voltou mais à cidade.

Vive praticamente isolado da sociedade convivendo apenas com os familiares, dentre

estes, seis afetados e com poucos vizinhos da redondeza. Quando vivia em Salvador,

chegou a realizar fisioterapia o que o ajudou a andar. O paciente não fala, apenas

emite sons e compreende algumas coisas que lhe são ditas. A mãe refere que ele só

dorme após uso de medicamento Neuroptil.
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Durante visita à fazenda, o paciente manteve -se distante, mas

atento à nossa presença. Após algum tempo, permitiu ser tocado e avaliado sem

demonstrar agressividade.

Fotografia 1.  Paciente III-12, portador da monossomia parcial 5p em 2004 e 2007

Figura 25. Paciente III-12, portador da monossomia parcial 5p  em 2004 (foto à
esquerda) e 2007 (duas fotos à direita), aos 29 e 32 anos de idade . Verificam-se
hiperflexão das juntas e afundamento de temporal.

O paciente não tem restrições alimentares, no entanto consegue

comer alguns alimentos sozinho, necessitando de ajuda para realizar as refeições

completas que não precisam ser amassadas. Não tem controle do esfíncter uretal

apenas do esfíncter anal. O paciente não consegue t omar banho sozinho.

O paciente apresenta hiperatividade e movimentos repetitivos com o

tronco e a cabeça. Demonstra comportamento amigável e tem sinais de auto -

agressividade com muitos calos nas mãos em virtude do hábito de chupá -las e mordê-

las. As características fenotípicas estão descritas na tabela 4.
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 Figura 26. Paciente III-12 evidenciando a hipertonia muscular.
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Paciente III-22

A paciente III-22, que apresenta cariótipo 46,XX,der(5)t(5;15)pat,

nasceu em Santo Amaro (Bahia) em 07/12/1982 com 39 semanas de gestação, de

parto cesáreo, pesando 2.200 g, medindo 48 cm, perímetro cefálico 35 cm e perímetro

toráxico 33 cm. Foi amamentada até os três meses de idade. Nasceu com pé torto,

tendo este permanecido engessado por seis meses. Atualmente passa a maior parte

do tempo, em uma cadeira dormindo, permanecendo acordada mais durante à noite

(Figura 27).

Figura 27. Paciente III-22, portadora da monossomia parcial 5p , aos 22 anos de idade
(2004). Observar a assimetria facial.

Apresenta acentuada hipertonia dificultando a abertura das mãos e

estiramento das pernas. Alimenta-se somente de substâncias pastosas. Não anda,

menstrua pouco e tem sérios problemas de ressecamento atribuído ao fato de não se

movimentar e aos hábitos alimentares restr itos. A paciente demonstrou sensibilidade à

luz. Vale ressaltar que a paciente vive isolada em sua casa e não tem o hábito de se

expor à luminosidade natural. Seus  dados clínicos podem ser verificados nas figuras 27

e 28 e na tabela 4.
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Figura 28. Paciente III-22, portadora da monossomia parcial 5p , aos 25 anos de idade
(2007). Observar a orelha grande com hélice dobrada e microretrognatia.

Os pacientes III-26 e III-27, a seguir, são irmãos.

Paciente III-26

A paciente III-26, que apresenta o cariótipo 46,XX,der(5)t(5;15)pat,

nasceu em Cruz das Almas em 13/08/ 1981, de parto normal com oito meses de

gestação, pesando 3.300 gramas. Fez eletroencefalograma com 1 ano e 9 meses de

idade tendo feito uso de Gardenal.

Vive também isolada na fazenda loc alizada em Cruz das Almas. Não

anda, se arrasta e não fala. Gosta muito de ouvir música e movimenta o corpo ao ouvir.
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Também demonstrou grande sensibilidade à luz. A alimentação oferecida é sempre

pastosa. Não tem dificuldade para dormir. Demonstra hiperat ividade e movimentos

repetitivos com o corpo e movimentos rítmicos com objetos. Seus dados encontram -se

na tabela 4 e figuras 29 e 30. Na figura 30 é possível observar os calos resultantes do

hábito de chupar as mãos e observar os pés em forma de bastão. A  pele é muito clara,

talvez pela falta de exposição ao sol. A paciente não gosta de ser levada para fora de

casa e demonstra medo ao ouvir o ruído dos carros passando pela frente da fazenda,

sinal de hiperacusia.

Figura 29. Paciente III-26, portadora da monossomia parcial 5p, aos 22 anos e 10

meses de idade (junho/2004) .
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Figura 30. Paciente III-26, portadora da monossomia parcial 5p, aos 25 anos e 10
meses de idade (junho/2007) . Observar as mãos com calos e hipertonia, pé em forma
de bastão, cabelos de implantação baixa, canto da boca voltado para baixo, lábio
inferior cheio e boca entreaberta.
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Paciente III-27

O paciente III-27, que apresenta o cariótipo 46,XY,der(5)t(5;15)pat,

nasceu em Cruz das Almas em 13/06/82 , de parto normal, de oito meses de gestação,

pesando 3.200 g. Aos dois meses fez cirurgia de hérnia inguinal. Sempre viveu na

fazenda em Cruz das Almas, não anda, não fala e fica a maior parte do tempo em

cadeira de rodas (Figura 31).

Figura 31. Paciente III-27, portador da monossomia parcial 5p, aos 22 anos de idade
(2004) e aos 25 anos de idade (2007), nas fotos coloridas. Verificam -se déficit de
crescimento, microcefalia, arcos supra -orbitais proeminentes, micrognatia, clinodactilia
e hábito de chupar as mãos.

A alimentação oferecida é sempre pastosa. Não tem dificuldade para

dormir. O paciente nunca recebeu nenhum tipo de terapia. Não faz uso de

medicamentos. Os dados clínicos estão dispostos na Tabela 4.
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Paciente IV-4

O paciente IV-4, que apresenta o cariótipo 46,XY,der(5)t(5;15)mat,

nasceu em 24/04/2002 em Salvador/Bahia, de 39 semanas de gestação, apgar 8 e 9,

peso 3260 gramas, estatura 50 cm, perímetro cefálico 33 cm e perímetro toráxico 34

cm. É o único paciente com a síndrome da monossomia 5p que pôde ser observado

ainda na infância, tendo sido diagnosticado aos seis meses de idade.

Como a síndrome de monossomia 5p demonstra modificações de

algumas características fenotípicas na passagem da infância para adolescência, os

dados clínicos desse paciente foram catalogados separadamente dos demais. Tem

sido possível acompanhar seu desenvolvimento dos seis meses de idade até então,

visto que o mesmo vive em Salvador.

O paciente, ao nascimento, apresentava micrognatia, boca pequena,

hipotonia, choro característico da síndrome de cri-du-chat, prega simiesca, implantação

baixa de orelhas e polegar aprisionado. Não sugou.

Durante a avaliação em 05/04/2003 (Figura 32), aos 11 meses de

idade, ainda apresentava choro característico, hipotonia, microcefalia, f ace redonda,

hipertelorismo, epicanto, fendas palpebrais inclinadas para baixo, estrabismo, as

orelhas permaneciam de implantação baixa, pescoço curto, clinodactilia e pés planos.

Em 2005, fez dois meses de natação e começou a andar aos três

anos e meio de idade.

Foi realizada uma nova avaliação em 17/04/2007, aos cinco anos de

idade, para acompanhamento neurológico. O paciente apresentou andar cambaleante

e caía com facilidade. Apresentou força muscular diminuída e dificuldades motoras.

Conseguia segurar a mamadeira, mas não conseguia levar o talher à boca.

Apresentava ponte nasal larga, fronte estreita, palato alto e estreito, clinodactilia do 1°

pododáctilo e querodáctilos e ausência de controle do esfíncter. A face tornou -se

estreita e alongada. O peso nessa época era de 17.800 g (baixo peso) e a estatura 112

cm. As medidas do crânio foram: perímetro cefálico 46,5 cm; biparietal 25,5 cm e

antero-posterior 28,0 cm. As orelhas tornaram-se de implantação normal, grandes, e

com hélices bem dobradas, diferent emente do observado aos 11 meses de idade.

Apresentou encurtamento do metatarso. Não apresenta escoliose nem assimetria de

face, comum nos indivíduos adultos.


