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Figura 32. Paciente IV-4 portador da monossomia parcial 5p aos  11 meses (2003) e 5
anos de idade (2007). Observar implantação baixa de orelhas aos 11 meses. A
hiperflexão de juntas pode ser notada na maneira de sentar -se, posição preferencial do
paciente.

O paciente apresentou hiperatividade, perda de linguagem, exibia

movimentos repetitivos com as mãos e com a cabeça, o hábito de levar à boca tudo

que pega e chupar os dedos. Demonstrou comportamento agressivo, de bater a

cabeça nas pessoas ou puxar os cabelos dos outros, e de auto -agressão, como bater a

cabeça na parede ou bater objetos na  cabeça e na boca. Apresenta comportamento

amigável com episódios de agressividade. Pode ser levado pela mão por estranhos

com facilidade, mas ao ser contrariado, ou em momentos de hiperatividade, torna -se

agressivo, além de provocar regurgitações.

Após avaliação com geneticista e neurologista, foram solicitados os

exames: US de abdômen que demonstrou fígado, pâncreas, rins, vesícula biliar,

bexiga, aorta e veia cava inferior normais; RX tórax normal sem sinais de escoliose até

o momento. Foram solicitados  os exames doppler colorido, tomografia de crânio,

eletroencefalograma, avaliação oftalmológica e fonoaudiológica. No entanto, os

exames não foram realizados em virtude de o paciente ter apresentado durante o ano

de 2007 recorrentes estados gripais, freque ntes em portadores da síndrome de cri -du-

chat, o que impossibilitava sedação. Para a realização do eletroencefalograma e

tomografia de crânio, o paciente necessitaria dormir em virtude da hiperatividade

apresentada. Alguns exames chegaram a ser remarcados várias vezes. É visível o
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estado de estresse vivido pela mãe quando necessita levá -lo ao médico. A

hiperatividade do paciente, após algum tempo no convívio social, acaba levando -o ao

estresse, que culmina em episódios de agressividade com os outros e com ele mesmo

dificultando em muito as suas saídas.

Em fevereiro de 2008, foi verificado início de hipertonia nos

membros inferiores, apesar da leve hipotonia no tronco dando um andar desajeitado.

As maiores queixas da mãe foram com relação à hiperatividade e i nsônia da criança.

Em 2008, a criança apresentava uma linguagem falada limitada , a

menos que dez palavras. Ele é capaz de falar o próprio  nome e atende a solicitações

simples como pegar objetos. Notou -se o hábito de bater objetos nos dentes, sem

demonstrar reação de dor. Parece que o som do objeto no dente o agrada. Em

momentos de estresse ele realiza movimentos repetitivos com o tórax (para frente e

para trás) e com objetos (balançando ou batendo no queixo). Às vezes começa a rir

descontroladamente e sem motivo aparente.

A partir de fevereiro de 2008 a criança começou a frequentar uma

escola normal pela manhã e escola para deficientes mentais pela tarde. A escola para

alunos especiais possui, na grande maioria, portadores da síndrome de Down. A escola

proporciona, entre outras atividades, aulas com música e dança. Após três meses de

atividades escolares, a mãe refere que o filho tem dormido a noite toda o que não

acontecia antes. Ele tem demonstrado gostar de frequentar mais a escola especial do

que a regular. Os dados clínicos estão dispostos na Tabela 4.
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Tabela 4. Dados clínicos dos pacientes adultos portadores da monossomia parcial 5p  e
da criança aos seis anos de idade (IV -4).

Pacientes III-12 III-22 III-26 III-27 Total IV-4

Sexo M F F M 2F/2M M

Idade em junho 2008 (anos) 33 26 26e10m 26 26 a 33 6

Prematuridade _ _ + + 2/4 _

Parto normal + _ + + 3/4 _

Baixo peso

média 2614 g (percentil 5)

_ + _ _ 1/4 _

Deficiência mental grave + + + + 4/4 +

Hipotonia na infância + + + + 4/4 +

Retardo de crescimento + + + + 4/4 +

Refluxo gastro-esofágico na
infância

+ + + + 4/4 +

Choro típico na infância + + + + 4/4 +

Perímetro cefálico em 2007 (cm) 50 35 49 50,0 46,5

Microcefalia + + + + 4/4 +

Face redonda na infância ? ? ? ? ? +

Face tornou-se longa e estreita + + + + 4/4 +

Ponte nasal larga + + + + 4/4 +

Filtro naso labial longo + + + + 4/4 +

Hipertelorismo ocular + + + + 4/4 +

Fendas epicânticas + + + + 4/4 +

Fendas palpebrais inclinadas para
baixo (antimongolóide)

+ + + + 4/4 +

Canto da boca virado para baixo + + + + 4/4 +

Orelhas de implantação baixa na
infância

? ? ? ? ? +

Orelhas de implantação baixa no
adulto

_ _ _ _ 0/4

Orelhas grandes hélice dobrada + + + + 4/4 +

Micrognatia + + + + 4/4 +

Prega transversa + + + + 4/4 +

Afundamento crânio Temporal Temporal Temporal Temporal 4/4 occipital

Corpo longilíneo + + + + 4/4 +

Escoliose + + + + 4/4 _

Hipertelorismo mamário NA + + NA 2/2 NA

+, presente; -, ausente; NA, não analisado



Resultados

65

Continuação - Tabela 4. Dados clínicos dos pacientes adultos portadores da
monossomia parcial 5p e da criança aos seis anos de idade (IV -4).

Pacientes III-12 III-22 III-26 III-27 Total IV-4

Hipertrofia gengival + + + + 4/4 _

Má -oclusão dentária + + + + 4/4 +

Arcos supra-orbitais proeminentes + + + + 4/4 +

Lábio inferior cheio + + + + 4/4 +

Posição de boca entreaberta + + + + 4/4 +

Língua protrusa + + + + 4/4 +

Estrabismo divergente _ + + _ 2/4 +

Discreta diminuição dos ossos
metacarpianos

_ _ _ _ 0/4 +

Cabelos grisalhos _ _ + + 2/4 _

Hérnia inguinal _ _ _ + 1/4 _

Pés em forma de bastão + + + + 4/4 _

Pés planos ou pé torto + + + + 4/4 +

Hipotonia substituída por hipertonia + + + + 4/4 Início

Assimetria facial + + + + 4/4 _

Palato alto e estreito + + + + 4/4 +

Pescoço curto _ + + + 3/4 _

Implantação baixa de cabelo + + + + 4/4 +

Clinodactilia + + + + 4/4 +

Dedos das mãos longos + + + + 4/4 _

+, presente; -, ausente; NA, não analisado

Tabela 5. Características comportamentais e habilidades dos pacientes adultos
portadores da monossomia 5p e da criança aos seis anos de idade (IV-4).

Aspectos comportamentais  e habilidades III-12 III-22 III-26 III-27 Total IV-4

Personalidade amigável + + + + 4/4 +

Hiperatividade + _  + _ 2/4 +

Auto-agressividade + + + + 4/4 +

Movimentos repetit ivos + + + + 4/4 +

Apego obsessivo e mau jeito com objetos + + + + 4/4 +

Alguma capacidade de compreender
linguagem falada

+ + + + 4/4 +

Dificuldade de comunicação + + + + 4/4 +

Capacidade de locomoção sem apoio + _ _ _ 1/4 +

Capacidade de se alimentar sozinho +/_ _ _ _ 0/4 _

+, presente; -, ausente
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4.4.2 Pacientes com Trissomia 5p

Na família estudada, há cinco afetados vivos pela trissomia parcial

5p. Os pacientes III-4, III-8, III-11 e III-13 (Figura 33) são tios da probanda IV -5,

também afetada pela mesma síndrome.

Figura 33. Da esquerda para direita, os irmãos III-4, III-8, III-13 e III-11, portadores da
trissomia parcial 5p, no ano de 2004.

Quatro dos pacientes que apresentam cariótipo com o derivado do

cromossomo 15 (III-4, III-8, III-11 e III-13) são irmãos. Todos nasceram de parto normal

em Cruz das Almas onde vivem atualmente em uma fazenda com a mãe. O pai é

falecido. Os partos não tiveram intercorrências, sendo que os quatro apresentaram

peso e idade gestacional adequados, segun do relato da mãe. No entanto, todos

apresentaram atraso neuro-psico-motor e atraso na locomoção.

Esses indivíduos portadores da trissomia parcial 5p são irmãos do

paciente III-12, portador da monossomia parcial 5p e de quatro mulheres

fenotipicamente normais. Duas delas são portadoras da translocação t(5;15) e tem

filhos afetados. As outras duas não apresentam a translocação, são solteiras e não têm

filhos.
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Os pacientes se comunicam bem e, embora não falem corretamente,

têm boa compreensão. Todos são muito amigáveis com os outros e não frequentaram

escola.

Paciente III-4

O paciente III-4 (Figura 34), do sexo masculino, nasceu em

17/10/63. A mãe não se dispôs a trazê -lo para Salvador para realização de exame. Os

dados clínicos foram obtidos, após visita d a pesquisadora acompanhada da médica

geneticista à fazenda em Cruz das Almas, conforme tabela 4. O paciente é tranquilo,

quieto, fala pouco e gosta de cultivar a terra.

Paciente III-8

A paciente III-8 (Figura 35) nasceu em 13/03/70. Foi trazida em maio

de 2007 para Salvador a fim de realizar o acompanhamento médico. A avaliação pela

geneticista e neurologista foi tranq uila, pois a paciente é bastante sociável e calma,

realizando os exames com facilidade. A mãe refere que dos cinco irmãos afetados é a

única que gosta de viajar para Salvador. Os demais quase nunca saem da fazenda.

Foram realizados os exames Eletroencefalograma (normal) e Tomografia de crânio

(normal). A paciente demonstra sinais comportamentais de “manias” como expressar -

se com as mesmas palavras ou frases e repetindo-as várias vezes. A descrição dos

aspectos clínicos encontra-se na tabela 5.
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Figura 34. Paciente III-4 portador da trissomia parcial 5p, aos 43 anos de idade
(junho/2007).

Figura 35. Paciente III-8 portadora da trissomia parcial 5p, aos 37 anos de idade
(junho/2007).
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Pacientes III-11

A paciente III-11 (Figura 36) nasceu em 06/06/74. Apesar de termos

esclarecido à mãe sobre a necessidade de trazê -la para Salvador para avaliação com a

neurologista, a mesma não se dispôz a trazê -la. A paciente é tímida e fala pouco. Suas

características fenotípicas estão na tabela 5.

A paciente apresenta distonia latero -colo como efeito colateral do

medicamento Neuroptil.

Paciente III-13.

A paciente III-13 (Figura 37) nasceu em 21/10/76. É a mais agitada

de uma irmandade de quatro afetados pela trissomia parcial 5p.

Em 2001 começou a utilizar o medicamento Neuroptil e após três

anos de uso, apresentava uma distonia latero-colo do lado esquerdo como efeito

colateral do medicamento, o que a faz ficar segurando a cabeça boa parte do tempo.

Atualmente, a paciente faz uso do Haldor a fim de corrigir a distonia

e do Respidon para diminuir os sintomas psicóticos .

A paciente apresentou repulsa às consultas médicas e exames,

comportamento explicado pela psicose com relação ao medo de morrer e “mania” de

sentir-se perseguida, demonstrando muito medo.

No entanto, conseguiu adquirir um relacionamento amigável com as

pesquisadoras demonstrando comportamentos de afetividade e perm itindo a avaliação

clínica.

O eletroencefalograma (normal) foi realizado em 07/05/07, sendo

que a paciente negou-se a dormir em virtude do medo de morrer, conforme relatamos.

Não foi possível a realização da tomografia computadorizada em virtude da

impossibilidade de relaxamento da paciente e da recusa em utilizar anestésico.
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Figura 36. Paciente III-11 portadora da trissomia parcial 5p, aos 32 anos de idade
(2007).

Figura 37. Paciente III-13 portadora da trissomia parcial 5p, aos  31 anos de idade
(2007).
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Paciente IV-5 (probanda)

A paciente IV-5 (Figura 37) nasceu em Salvador-Bahia em 25/05/98

de 39 semanas, de parto cesáreo, apgar 8 e 9, perímetro cefálico 34 cm e perímetro

toráxico 35 cm, pesando 3.250 gramas e 48,5 cm . No entanto, apresentava

características dismórficas como orelhas aumentadas e de implantação baixa,

hipertelorismo, macrocefalia, displasia de joelho, protrusão da língua, p alato ogival, pé

em mata borrão e hipotonia. Apresenta o cariótipo 46,XX,der(15)t(5;15)(p1 3;p12)mat.

Em 2002, realizou ressonância magnética no crânio que demonstrou

pequenas áreas de gliose no hemisfério cerebral direito. O eletroencefalograma não

demonstrou alterações.

Em 2007, com nove anos de idade, freq uentava escola normal sem

rendimento satisfatório, apesar da ajuda de uma professora em aulas extras. Em 2008

passou a frequentar escola regular e especial. Tem sido acompanhada rotineiramente

por uma neurologista. Resultados das avaliações e dados clínicos estão na tabela 5.

Figura 38.  Paciente IV-5 (probanda), portadora da trissomia parcial 5p, aos 6 anos
(2004) e aos 9 anos de idade (2007).  Observar a implantação baixa de orelhas.
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Tabela 6. Dados dos pacientes portadores da trissomia parcial 5p, quatro adultos e uma
criança (IV-5) considerando as características da síndrome relatadas na literatura.

FENÓTIPO III-4 III-8 III-11 III-13 Total IV-5
Sexo M F F F 3F/1M F

Idade (maio de 2008) 44 38 33 32 32 a 44 10

Prematuridade _ _ _ _ 0/4 _

Parto normal + + + + 4/4 _

Estatura ao nascimento (cm) ? ? ? ? 48

Peso ao nascimento (g) ? ? ? 3.500 3.250

Hipotonia ao nascimento + + + + 4/4 +

Ventriculomegalia ? _ ? ? 0/1 _

Eletroencefalograma anormal ? _ ? _ 0/2 +

Retardo mental moderado + + + + 4/4 +

Hidrocefalia ? _ ? ? 0/1 _

Macrocefalia discreta discreta discreta discreta _

Dolicocefalia _ discreta _ + 1/4 _

Pregas epicânticas _ _ _ + 1/4 +

Fissuras palpebrais voltadas para baixo _ _ _ _ 0/4 discreta

Fissuras palpebrais horizontais + + + + 4/4 discreta

Hipertelorismo _ _ _ _ 0/4 discreto

Microftalmia _ _ _ _ 0/4 _

Coloboma de íris _ _ _ _ 0/4 _

Estrabismo convergente _ _ _ +     1/4       _

Ponte nasal estreita + + + + 4/4 +

Filtro naso labial longo + + + + 4/4 +

Nariz curto (bulboso) + + + + 4/4 +

Assimetria de face _ _ _ _ 0/4 _

Macroglossia + + + + 4/4 _

Palato alto e estreito - + + +      3/4       +

Hipolasia do meio da face + + + +     4/4       +

Microretrognatia + + + discreta     3/4       _

Orelhas de implantação baixa _ _ _ _ 0/4 +

Orelha pequena com hélice dobrada _ + + +     3/4       +

Pescoço curto + + + _     3/4       _

Excesso de pele no pescoço _ + + +     3/4       _

Aracnodactilia _ _ _ _ 0/4 discreta

Clinodactilia do 5ºdedo + _ + + 3/4 discreta

Primeiro artelho curto + + + +     4/4       _

Pé plano + + + + 4/4 +

Pé torto + _ _ _ 1/4 _

Hipoplasia dos músculos abdominais + + + +      4/4       +

Hérnia umbilical _ _ _ +      1/4       _

Má-rotação intestinal ? ? ? ? _

Defeitos cardíacos congênitos ? ? ? ? _

+, presente; -, ausente; ?, não definido
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Continuação Tabela 6 . Dados dos pacientes portadores da trissomia parcial 5p considerando
as características da síndrome relatadas na literatura.

FENÓTIPO III-4 III-8 III-11 III-13 Total IV-5
Hérnia inguinal bilateral - - - - 0/4 -

Infecções respiratórias recorrentes - - - - 0/4 na infância

Hipertermia - - - - 0/4 -

Implantação baixa de cabelo + + + + 4/4 +

Malformação dentária discreta + + + + 4/4 +

Baixa estatura (em 2007) 1,57 1,47 1,50 1,53 4/4 1,30

Envelhecimento precoce + + + + 4/4 -

Comportamento amigável e gentil + + + + 4/4 +

+, presente; -, ausente
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5 DISCUSSÃO

5.1 História da família

São raros os relatos da história natural seja de indivíduos com

monossomia 5p seja de indivíduos com trissomia 5p.

Este é o primeiro estudo c línico e citogenético-molecular descrito na

literatura apresentando casos de monossomia 5p e casos de trissomia 5p

concomitantes em uma mesma família.

Baialardo et al (2003) descreveram um paciente com trissomia distal

5p15.1 que não apresentava retardo mental nem alterações fenotípicas, exceto orelhas

pequenas e proeminentes, o q ual foi estudado citogeneticamente somente porque

apresentava dois irmãos com a síndrome do cri -du-chat. Além disso, o diagnóstico da

síndrome do cri-du-chat foi realizado por meio de fotografias em um tio paterno e um

sobrinho. O pai da criança apresentav a uma translocação t(5;15)(p15.1;p13) mas a

família se recusou em participar de estudos adicionais de forma que só há a descrição

do paciente com trissomia 5p. No entanto, o ponto de quebra nesse caso é bem mais

distal do que no caso da translocação descri ta no presente trabalho.

A família do presente estudo possui onze afetados vivos, seis com

monossomia 5p e cinco com trissomia 5p, além do relato de mais dez indivíduos, já

falecidos, que segundo a família , apresentavam um quadro sindrômico .

Foi possível a caracterização dos dados clínicos de dez pacientes,

cinco com monossomia parcial 5p e cinco com trissomia parcial 5p , bem como a

descrição da história natural d e vários membros da família. Entre os pacientes

avaliados, as duas crianças, uma com monossomia parcial 5p e uma com trissomia

parcial 5p, puderam ser acompanhados pelos últimos seis anos.

A monossomia 5p resulta em um quadro clínico bem característico,

causado pela perda de uma região crítica localizada entre 5p15.2 e 5p15.3 (Gersh et al,

1995). Devido ao fenótipo ser bem definido, a síndrome frequentemente é reconhecida

ainda no recém nascido ou na infância.
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Mainardi et al (2006) analisaram os dados de 220 pacientes com

monossomia parcial 5p dos Registros Italianos do Hospital S . Andrea e encontraram

que 42% dos casos foram diagnosticados no primeiro mês de vida enquanto que 82%

dos casos, ainda no primeiro ano. Wilkins et al (1983) estudaram 40 crianças das quais

mais da metade foram diagnosticadas até os seis meses de idade. Os autores também

evidenciaram que a mortalidade diminuiu comparando os períodos de 1965  a1983 e

1984 a 2002.

A família estudada neste trabalho, apesar dos inúmeros casos de

indivíduos com malformações, somente obtiveram o diagnóstico das síndromes no ano

de 2002, quando foram realizados os cariótipos da probanda com trissomia parcial 5p,

então com quatro anos, e da criança com monossomia parcial 5p, então com seis

meses de idade. Neste período, os demais afetados encontravam-se entre a segunda e

a quarta década de vida e seus familiares até então não tinham diagnóstico para os

problemas de saúde apresentados.

A falta de esclarecimento sobre as patologias que acometem a

família trouxe indubitavelmente consequências psicológicas a todos os familiares de

uma forma geral, principalmente no que se refere ao planejamento familiar. A família

conviveu com a patologia por quatro décadas sem nenhuma explicação médica para as

malformações, bem como para a recorrência na família. Por esse motivo, os pais do

paciente III-15 não aceitaram participar do estudo, nem chegaram a ser entrevistados.

O irmão do afetado (III -16), que através da pesquisa descobriu ser portador da

translocação 5;15 forneceu os dados do irmão com monossomia 5p.

O afetado III-15 com monossomia parcial 5p tem dois irmãos que

foram cariotipados, o III-16, com a translocação t(5;15) , e a III-17, com cariótipo normal

46,XX.  A irmã (III-17) conviveu com o medo quando teve seu único filho e se sentiu

muito gratificada ao descobrir que não tem a translocação, bem como que não havia

riscos para seus descendentes, senão o risco populacional . O irmão III-16, portador da

translocação, acredita que o estudo é importante para os descendentes jovens em fase

reprodutiva, incluindo seu filho IV-7 que não foi cariotipado por se mostrar muito aflito

diante da possibilidade de ser portador. Por es sas razões psicológicas, o pai optou por

esperar até que o filho atinja maior idade para então realizar o cariótipo . Essa família

vive em Salvador e, apesar da disponibilidade de recursos médicos , também viveu sem

o diagnóstico por um longo período de tempo.
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A matriarca II-11, com maior número de filhos afetados, quatro com

trissomia parcial 5p e um com monossomia parcial 5p, é viúva, e optou por viver na

fazenda da família na cidade de Cruz das A lmas com seus filhos afetados. Apesar das

restrições médicas e educacionais impostas pela localidade, sem dúvida, a vida no

campo lhes proporcionou boas condições de vida: o contato com a natureza, a

alimentação saudável e o amplo espaço físico que lhes possibilitaram maior liberdade,

longe da agitação das grandes cidades  e dos olhares e questionamentos da sociedade .

O filho III-12, com monossomia parcial 5p, vive na fazenda desde os

cinco anos de idade e não está acostumado a viver em sociedade, motivo pelo qual a

mãe não aceitou levá-lo para realizar exames em Salvador . Levou algum tempo até

que ele concordasse em realizar as avaliações.

Os outros quatro filhos com trissomia parcial 5p, mesmo com suas

limitações cognitivas, construíram seus universos na fazenda e demonstram viver

felizes, apesar dos problemas impostos pela síndrome. Cada um tem o seu local

preferido na casa, a atividade de lazer que mais gosta e suas particularidades como

indivíduos. Mesmo sendo quatro irmãos acometidos pela mesma síndrom e (trissomia

parcial 5p), a mãe os caracteriza com temperamentos e capacidades di stintas,

demonstrando que a alteração genética, apesar de trazer características particulares,

não é determinante da personalidade do indivíduo.

Assim, verifica-se que o conjunto gênico associado a fatores

ambientais modula diferentemente os indivíduos afetados por uma mesma síndrome,

principalmente quanto às características comportamentais.  A própria relação da mãe,

diferente com cada um dos seus filhos, também contribui para  isto. Como relatado pela

família, entre eles tem “a queridinha da mamãe”, “o mais sério”, “a mais dengosa”, “a

mais nervosa” a “mais calma” e a “mais sociável”.

A família, por conviver com as doenças durante tanto tempo, não só

aprendeu a lidar com as limitações dos afetados, como demonstra certa naturalidade

na convivência do dia a dia.

Dentre os descendentes da família de II-11, há duas mulheres

solteiras na quarta década de vida, sem filhos, que tiveram cariótipos normais. As

outras duas filhas normais (III-9 e III-10) são portadoras da t(5;15) e mães das crianças

(IV-4 e IV-5).
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A portadora III-10 tem uma filha mais jovem com cariótipo normal ,

realizado durante o pré-natal, e uma filha com trissomia parcial 5p.

Na família de II-13, a afetada pela síndrome da monossomia 5p (III-

22) mora na cidade de Santo Antonio de Jesus, com os pais , uma irmã (III-19) e uma

sobrinha (IV-9). A irmã (III-19) demonstrou uma enorme aflição quanto à possibilidade

de ter filhos afetados. Ela tem uma única filha, portadora de anemia falciforme e,

apesar da pouca idade (22 anos) , realizou laqueadura temendo ter um filho com as

síndromes. No entanto, o cariótipo obtido foi normal , exame que, se realizado

anteriormente, teria permitido uma nova perspectiva reprodutiva para a jove m mulher.

O irmão III-18 estava recém casado em 2004 e o resultado de um cariótipo normal,

46,XY, lhe trouxe tranquilidade. A outra irmã (III-21) que já tinha uma filha também

apresentou cariótipo 46,XX.

Todos os familiares, com exceção dos pais do afetado  III-15,

acharam relevantes os objetivos propostos na pesquisa, principalmente no que se

referia aos cálculos de risco para aqueles em fase reprodutiva e a uma melhor

qualidade de vida, principalmente  para os afetados mais jovens , que poderiam ser

beneficiados por terapias educacionais e programas de reabilitação.

Durante o desenvolvimento da pesquisa, as entrevistas e

acompanhamentos foram facilitados pelas irmãs III -9 e III-10, mães das crianças IV-4 e

IV-5 que apresentam respectivamente , monossomia 5p e trissomia parcial 5p e que

vivem em Salvador.

Na família de II-15 onde há dois portadores da monossomia 5p (III-

26 e III-27), o terceiro filho saudável (o mais jovem, com 12 anos em 2004) já

demonstrava uma aflição muito grande quanto à possibilidade de ter descendentes

afetados. O diagnóstico citogenético normal lhe trouxe tranq uilidade. Essa família vive

na mesma fazenda da família de II-11, em casas distantes uma da outra, em cerca de

200 metros. No entanto, os irmãos III -26 e III-27, portadores da monossomia 5p, não

andam, têm restrições alimentares e não se alimentam sozinhos, diferente do afetado

III-12. Acreditamos que talvez a família de II-11 tenha utilizado de uma postura mais

favorável ao desenvolvimento das habilidades do paciente III-12.

Quando da primeira visita dos pesquisadores à  fazenda, vários

membros da família de II-16, que também vivem na zona rural em Cruz das Almas ,
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chegaram ao local. Houve alguns relatos de pessoas com outros problemas de saúde

na família, porém nada que levasse à suspeita das síndromes envolvidas. Dentre os

casos, destacou-se a jovem IV-16, que a família acreditava ter alguma síndrome ligada

aos problemas de saúde da família, visto que a moça apresentava problemas

comportamentais, deixou de falar por volta da adolesc ência, parou de frequentar a

escola, tornou-se introspectiva e com um olhar vago. Apesar da jovem não apresentar

fenótipo de nenhuma das duas síndromes, foi realizad a a cariotipagem a fim de deixar

claro para a família que a jovem não era afetada pelas síndromes em questão. Como

esperado, o cariótipo foi 46,XX, tendo sido sugerido que a levassem a um psicólogo ou

psiquiatra para avaliação.

5.2 Avaliação citogenética clássica e análise do heredograma

A análise citogenética por bandamento G, associada à avaliação

clínica dos pacientes, foi suficiente para o diagnóstico das duas síndromes presentes

na família. No entanto, vários estudos têm demonstrado a importância da delimitação

precisa do ponto de quebra para a caracterização clínica, prognóstico e correlaçã o

genótipo-fenótipo, tanto para síndrome da monossomia parcial 5p como para a

síndrome da trissomia parcial 5p.

Muitas das duplicações e deleções cromossômicas resultam de uma

alteração cromossômica não equilibrada presente em um dos pais . Assim, na família

em estudo, a presença da translocação t(5;15)(p13;p1 2) equilibrada confere um alto

risco de recorrência de desequilíbrios cromossômicos na família, motivo pelo qual é

importante o diagnóstico citogenético . Na família estudada, tanto os pacientes com

monossomia 5p como os com trissomia 5p são resultado da segregação 2:2 adjacente I

da translocação parental. O interessante é que os indivíduos afetados apresentam a

monossomia ou a trissomia parcial 5p “pura”, i.e., sem desequilíbrio de outro segmento

cromossômico concomitante, visto que a translocação envolve o braço curto de um

cromossomo acrocêntrico.

A análise dos heredogramas e as posteriores avaliações

citogenéticas permitiram identificar os portadores  da translocação t(5;15)  e realizar o

aconselhamento genético preciso aos membros da família, principalmente naqueles em

fase reprodutiva, sem filhos ou somente com filhos normais.
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De acordo com Johnson e Elkins (1988), aconselhamento genético é

o processo de orientação de pacientes e parentes com risco de  apresentarem algum

distúrbio que possa ser hereditário, quanto às suas conseq uências, às probabilidades

de desenvolvê-lo e de transmití-lo, bem como quanto aos métodos através dos quais

possa ser evitado ou atenuado .

Assim, considerando cada núcleo famil iar, foi realizado o

aconselhamento genético. Através da análise do heredograma da família portadora da

translocação equilibrada entre os braços curtos dos cromossomos 5 e 15, presente em

quatro gerações, foi possível observar que:

Na geração I:

O portador da translocação equilibrada da geração I foi identificado

através de relatos da família de filhos afetados com duas mulheres. Uma primeira união

da qual nasceu um filho malformado e um segundo casamento consanguíneo com

nascimento de 15 filhos, dos quais oito eram malformados. A análise dessa geração

nos permitiu aferir que as 16 gestações resultaram em nove indivíduos afetados, quatro

portadores da translocação t(5;15) e três indivíduos com cariótipo normal.

Na geração II:

Os quatro indivíduos portadores da translocação equilibrada

apresentaram 23 gestações sendo que resultaram em dez indivíduos afetados, três

perdas fetais, três portadores da t(5;15) e sete indivíduos com cariótipo normal.

Na geração III:

Os três indivíduos portadores da translocação equilibrada resultaram

em cinco gestações sendo dois afetados, uma perda neonatal e dois indivíduos

normais, dos quais um tem cariótipo normal e o ou tro, desconhecido (IV-7).

Na geração IV:

Existe a probabilidade do indivíduo IV-7 ser portador da t(5;15) com

risco para progênie afetada.

Dentre 44 gestações de oito portadores da translocação t(5;15)

equilibrada das gerações I, II e III , ocorreram quatro perdas fetais ou neonatais (9,1%),

nasceram 21 indivíduos afetados (47,7%), sete ou oito portadores da t(5;15) (15,9 ou

18,2%) e 11 ou 12 indivíduos com cariótipo normal (25 ou 27,3%) (Tabela 7).
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Tabela 7 - Resumo reprodutivo dos indivíduos portadores da translocação equilibrada nas
gerações I, II e III

Portadores

da t(5;15)

Total de

gestações

Perda

fetal

Cariótipo

normal

Cariótipo

t(5;15)

Total de

afetados

Monossomia

5p

Trissomia

5p

I-2 16 ? 3 4 9 ? ?

II-11 11 1 2 2 6 2 4

II-12 3 0 1 1 1 1 0

II-13 5 1 3 0 1 1 0

II-15 4 1 1 0 2 2 0

III-9 2 1 0 0 1 1 0

III-10 2 0 1 0 1 0 1

III-16 1 0 0 ou 1* 0 ou 1* 0 0 0

    Total 44 4 11 ou 12* 7 ou 8* 21 7 5

* Um dos indivíduos normais (IV-7) não foi cariotipado

Considerando somente os indivíduos vivos (40), 19 (47,5%)

apresentavam cariótipo normal ou com a translocação equilibrada, tendo sido esses

originados por meio de uma segregação alternada dos cromossomos envolvidos na

translocação. Por outro lado, os 21 afetados (52,5 %) se originaram por meio de uma

segregação 2:2 adjacente I.

Se não for considerada a prole de I-2, pois há poucos dados sobre

os afetados e possíveis abortamentos, dentre os 24 indivíduos, filhos de pais com a

translocação equilibrada, havia 12 (50%) afetados. S upondo-se que os abortamentos

foram decorrentes de monossomia ou trissomia 5p, pode-se considerar 16 (66,7%)

originados por segregação adjacente I, uma alta frequência desse tipo de segregação.

Assim, a prevalência de nascimentos de indivíduos afetados  na

família, seja pela monossomia 5p, seja pela trissomia 5p , é bastante elevada.

Apesar de ter havido um grande número de afetados, tan to pela

monossomia como pela trissomia 5p, a realização dos cariótipos de vários membros da

família revelou que somente os indivíduos III -16 e IV-7 (pai e filho) apresentam risco

potencial para a recorrência das síndromes. O resultado normal do cariótipo em 11

membros irmãos de afetados, sem história prévia de filhos afetados (tabela 2),
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beneficiou a família por dar tranq uilidade a, no mínimo, 36 pessoas, quanto a

gestações futuras.

Dos sete pacientes com monossomia 5p (incluindo o falecido), dois

eram do sexo feminino e cinco do sexo masculino, contrariando as expectativas de

uma prevalência maior para o sexo feminino (Niebuhr, 1978a; Farag et al, 1993). Dos

cinco casos de trissomia 5p, um é do sexo masculino e quatro do feminino,

demonstrando uma prevalênc ia maior de afetadas.

Dos 21 indivíduos afetados, nove (da geração II) morreram. Nas

gerações III e IV, dos 12 afetados, apenas um com monossomia parcial 5p faleceu na

infância (III-5). Onze permanecem vivos sendo seis com monossomia 5p e cinco com

trissomia 5p. Assim, apesar das condições precária s de assistência à saúde em que

vive boa parte da família, a sobrevida dos pacientes com ambas as síndromes é alta.

Dos sete casos com monossomia 5p identificados, apenas um

faleceu na primeira década de vida. Dentre os cinco casos com trissomia, não houve

mortalidade até o momento. O Registro Italiano de Monossomia 5p publicado por

Mainardi et al (2006) relata uma sobrevida para monossomia 5p de 69 anos tendo a

mortalidade diminuído com o passar dos anos (9,7% em 1978;  8,75% em 1983 e

6,36% em 2002).

Na amostra do presente trabalho, a  idade dos pacientes até 2008

com monossomia 5p vai de seis a quarenta e cinco anos e com a trissomia parcial 5p,

de dez a quarenta e três anos, mostrando uma sobrevida alta para amb as nas

síndromes.
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5.3 Análise do ponto de quebra cromossômico da translocação t(5;15), por meio

de FISH utilizando sondas de BACs

Por meio da citogenética clássica, é possível a identificação de

diferentes tipos de alterações cromossômicas  e dos cromossomos e bandas

envolvidas. Entretanto, para uma análise mais precisa dos pontos de quebras

cromossômicas são necessárias técnicas moleculares mais refinadas como a técnica

de FISH.

Foi realizada a técnica de FISH com sondas comerciais da região

crítica da monossomia 5p e do centrômero do cromossomo 15 que confirmaram a

translocação na família estudada. No entanto, para determinação precisa do ponto de

quebra foi necessária a utilização de sondas específicas  para diferentes regiões

cromossômicas.

A opção pela utilização de sondas construídas a partir de insertos

em BACs é uma alternativa para o uso da FISH com sondas comerciais pois permite a

escolha adequada de sondas especificas para cada tipo de alteração, podendo a

região envolvida ser caracterizada com precisão.

Outra vantagem é que todas as sondas de BACs adquiridas podem

ser reutilizadas, uma vez que esses vetores podem ser multiplicados em cultura,

estocados e novamente marcados  para a FISH. Assim, as sondas preparadas poderão

ser úteis para o estudo e diagnóstico de futuros pacientes.

O ponto de quebra da translocação aparentemente equilibrada

identificada na família estudada foi estabelecido primeiramente por meio de

bandamento GTG em 5p13 e 15p12.

Como mencionado anteriormente, são necessárias várias reações

de FISH com diferentes baterias de sondas. A partir dos resultados de uma bateria de

sondas, são selecionadas as demais sondas, estreitando -se a região do ponto de

quebra até se chegar ao ponto exato desta.

No presente trabalho, após as reações de FISH com 12 diferentes

sondas, chegou-se ao ponto de quebra, dentro da região correspondente à sonda

RP11-1079N14, de 5p13.3, a qual resultou em sinal de hibridação dividido entre o

derivado do cromossomo 5 e o derivado do cromossomo 15.
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O BAC RP11-1079N14 corresponde a uma região de 195564 pb

iniciando na base 32.282.677 e finalizando na base 32.478.240 a partir do telômero de

5p. Assim, a deleção e a duplicação presente na família estudada abrange uma região

de aproximadamente 32 Mb, de 5p13.3 até a região terminal do braço curto do

cromossomo 5.

A determinação exata do ponto de quebra em 5p13.3 permitiu a

realização de uma correlação genótipo-fenótipo mais precisa nas duas síndromes

estudadas fundamental para o aconselhamento genético , conforme será discutido

adiante.

5.4 Avaliação Clínica

A heterogeneidade clínica das duas síndromes , descritas na

literatura, se deve principalmente à grande variabilidade citogenética quanto aos

diferentes pontos de quebra  em 5p e à presença de outros cromossomos

concomitantemente envolvidos no desequilíbrio genético. Na família em estudo, a

monossomia ou trissomia parcial 5p se apresenta como uma alteração pura, i.e., sem

desequilíbrio de outro cromossomo, visto que a translocação envolve o braço curto de

um cromossomo acrocêntrico. Esse fato é importante para a  delimitação das

características fenotípicas das síndromes em questão. Além disso, o grande número de

indivíduos afetados vivos possibilitou uma avaliação clínica intra-familial das duas

síndromes.

5.4.1. Síndrome da monossomia 5p

Aspectos fenotípicos

Dos cinco pacientes afetados pela monossomia 5p que puderam ser

avaliados clinicamente, quatro encontravam -se na fase adulta e um na infância, tendo a

criança sido acompanhada dos seis meses aos seis anos de idade.

As características da síndrome se modificam com a idade, de modo

que a tabela 4 mostra as características da criança (IV-4) separadamente dos

indivíduos adultos para a comparação das possíveis mudanças no fenót ipo.

As principais características clínicas da monossomia 5p ao

nascimento são: baixo peso (média de 2.614 g), microcefalia (média de 31,8cm), face

redonda (em 83,5% dos casos), ponte nasal larga (87,2%), hipertelorismo (81,4%)
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pregas epicânticas (90,2%), fissuras palpebrais inclinadas para baixo (56,9%), canto da

boca voltado para baixo (81%), orelhas de implantação baixa  (69,8%), micrognatia

(96,7%), dermatóglifos anormais (92%) e choro típico (95,9%), de acordo com o

Registro Italiano de Monossomia 5p (Mainardi et al, 2006).

De acordo com Mainardi et  al (2006), algumas características

fenotípicas na monossomia 5p mudam com o avançar da idade sendo observado no

adulto: face longa e estreita (70,8%), arcos supra -orbitais proeminentes (31%), filtro

curto (87,8%), lábio inferior cheio (45,2%), má oclusão dental (75%), fissuras palpebrais

tornam-se horizontais (70,2%), estrabismo divergente (44,7%), metacarpo (82,6%) e

metatarso (75%) curtos resultando em mãos e pés pequenos e cabelos grisalhos

precocemente (30,4%).

Todos os pacientes avaliados neste trabalho apresentaram

microcefalia, face longa e estreita, má oclusão dentária, lábio inferior cheio, arcos

supra-orbitais proeminentes, hipertelorismo, fendas epicânticas, micrognatia, canto da

boca virado para baixo, orelhas grandes com hélice dobrada, prega p almar única,

corpo longilíneo, ponte nasal larga, filtro longo , implantação baixa de cabelo  e

deficiência mental grave.

O baixo peso ao nascimento não foi verificado em quatro dos cinco

pacientes avaliados.

Muitos trabalhos confirmam que o choro é a carac terística clínica

mais marcante da síndrome e está presente não só ao nascimento como nos primeiros

anos de vida. Essa característica só pôde ser observada na criança (IV-4),

diagnosticada aos seis meses de idade e foi relatada pelas mães nos demais, visto que

seus filhos foram diagnosticados na fase adulta. No entanto, em todos os pacientes

com monossomia 5p estudados na presente pesquisa,  o timbre da voz permanece

anormal. Conforme Niebuhr (1978a), esse achado ocorre em muitos adolescentes e

adultos.

Nos pacientes adultos, não se observaram orelhas de implantação

baixa, que estava presente na criança até os 11 meses de idade, tornando-se então, de

implantação normal. Assim, tanto a posição quanto a forma das orelhas podem mudar

com o avanço da idade. Alguns autores não relatam essa mudança fenotípica de

implantação normal de orelhas (Van Buggenhout et al, 2000; Posmyk et al, 2005).
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Na criança foi possível observar a mudança da face que inicialmente

era redonda tornando-se alongada ainda nos primeiros cinco anos de vida.

As fissuras palpebrais continuam com a inclinação para baixo e, com

exceção da criança, todos possuem mãos com dedos longos e pés pequenos .

Algumas características difer iram entre os cinco pacientes: o

estrabismo divergente estava presente em três dos cinco afetados, o IV metacarpo era

curto apenas na criança, o pescoço curto em três dos cinco pacientes e os cabelos

grisalhos em dois dos quatro adultos.

Algumas características são observadas nos adultos e estão

ausentes na criança: assimetria de face, hipertonia muscular, escoliose, hipertonia

gengival e pé em forma de bastão, características estas que ainda podem se

manifestar durante o desenvolvimento da criança .

Takebayashi et al (2006) observaram a prevalência de  escoliose na

monossomia 5p em 72,7% dos pacientes avaliados sendo observada, em média, a

partir dos 4,3 anos. Os autores realizaram uma associação entre o tônus muscular

aumentado e a escoliose. De onze casos estudados, sete tinham reflexo do tendão

normal e os demais tinham hiperflexão. Seis pacientes demonstravam hipotonia

muscular, três, hipertonia e dois, tônus muscular normal.

Nos casos estudados, na presente pesquisa, apenas a criança ainda

não apresenta escoliose. Todos os adultos apresentam escoliose, hipertonia muscular

bastante acentuada e assimetria de face.

De fato, a literatura tem revelado que o tônus muscular está

diminuído nas crianças com monossomia 5p e que, com o crescimento, em alguns

casos verificam-se hipertonia e hiperflexão (Niebuhr, 1971; Takebayashi et al, 2006).

Três pacientes relatados por Takebayashi et al (2006) chamaram a atenção por

apresentarem uma escoliose grave com ângulo de Coob maior do que 50%. Esses

pacientes não apresentavam deformidade antes dos seis anos de idade e

apresentavam hipertonia muscular e hiperflexão associadas. Esses achados sugerem

que mudanças no tônus muscular desempenham um papel importante na progressão

da escoliose na monossomia 5p. Além do que, quando os pacientes apresentam

hipotonia durante a fase neonatal ou na infân cia, a deformidade espinhal pode ser

causada pelo desequilíbrio dos músculos para -espinhais, como na distrofia muscular
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de Duchenne ou na espinha bífida. A escoliose neuromuscular, quando associada à

paralisia cerebral demonstra uma curva única to ráxica ou lombar, frequentemente com

ângulo direito quando tórax ica e ângulo esquerdo quando lombar (Thomson e Banta,

2001), exatamente como observado nos casos de Takebayashi et al (2006). A

escoliose na paralisia cerebral pode ser causada por h ipertonia dos músculos do

abdômen ou paravertebrais e a progressão da curva pode ser acompanhada por

reflexo primitivo assimétrico (Matsuo , 1991).

Acreditamos haver uma relação na prevalência das características

hipertonia, escoliose e assimetria de face , que estão presentes nos indivíduos adultos,

mas ausentes na criança. Vale ressaltar que o monitoramento com raios-X da coluna

da criança já foi realizado e o resultado foi normal. No entanto, esse exame deve ser

repetido periodicamente para acompanhamento. Nota -se que uma hipertonia leve já se

faz presente na criança atribuindo-lhe um andar característico, com dificuldade para

subir escadas.

Os principais problemas neonatais na monossomia 5p são a asfixia,

crises cianóticas, hipotonia e comprometimento da sucção. O compromet imento

psicomotor grave se torna evidente no primeiro ano de vida.  Todas as mães relataram

problemas no desenvolvimento neuropsicomotor na infância, como o atraso para

sentar, segurar o pescoço e andar  além de refluxos gastroesofágicos.

As malformações cardíacas, neurológicas e renais são menos

frequentes, mas podem estar presentes ( Mainardi et al, 2006). As avaliações

cardíacas, neurológicas e renais não foram realizadas nos pacientes adultos.

Todos os pacientes adultos vivem isolados do meio social e três

deles não andam, o que levou os pais a optarem por não levá-los ao hospital para a

realização de exames. A criança não apresenta alterações renais . A avaliação cardíaca

bem como a tomografia de crânio ou ressonância magnética não puderam ser

realizadas.

Outras alterações menos frequentes são relatadas na literatura

como hipospádia, criptorquidia, sindactilia e apêndices pré-auriculares (Mainardi 2006),

nenhuma dessas observadas nos pacientes estudados  neste trabalho.

De acordo com Rizzi (1997), infecções respiratórias e intestinais

recorrentes estão presentes nos primeiros anos de vida. O paciente IV -4 passou
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praticamente o ano inteiro de 2007 tendo infecções respiratórias,  o que dificultou a

realização dos exames.

Vários trabalhos demonstram a presença  de retardo de crescimento

pré e pós natal nos pacientes com monossomia 5p (Marinescu et al, 2000). No entanto ,

quatro de cinco pacientes estudados nasceram com peso adequado para a idade

gestacional. Já o baixo peso pós -natal está presente em todos os indivíduos, o que

pode estar relacionado às dificuldades alimentares presentes. Na infância, verificam-se

problemas de sucção causados pela hipotonia  e os refluxos gastroesofágicos e , na vida

adulta, problemas dentários e intestinais  (ressecamento). O peso é descrito sendo mais

comprometido do que a estatura até os dois anos (Collins e Eaton -Evans, 2001).

Em todas as idades, verifica-se que o perímetro cefálico está entre o

percentil 2 e 5 (Collins e Eaton -Evans, 2001). Todos os pacientes apresentaram

microcefalia (abaixo do percentil 3) e malformações de crânio, com afundamento de

temporal nos adultos e afundamento de occipital na criança.

Aspectos cognitivos

A cognição ou aquisição de conhecimento é vista como sendo a

capacidade do indivíduo de compreender, recordar, imaginar e aprender. Foram

investigados, em indivíduos com monossomia 5p, o nível de Coeficiente de inteligência

(QI), a linguagem receptiva e expressiva, o grau de mobilidade e destreza, habilidades

motoras grossas, habilidades motoras finas e o grau de autonomia com as atividades

diárias (Cornish e Pigram, 1996; Cornish e Munir, 1998; Cornish et al, 1999).

De acordo com Mainardi et al (2006), todas as crianças com

monossomia 5p conseguem andar, sendo que a média de idade de início é de três

anos. Enquanto, Cornish e Pigram (1996) avaliaram 27 crianças e verificaram que

85,2% sentavam sem suporte, 18,5% andavam firmemente, 37% andavam mas não

firmemente, 26% andavam mas com atividades limitadas e 18,% não andavam

independentemente.

Dos cinco pacientes avaliados neste trabalho, dois, a criança e seu

tio adulto (III-12), andam. Ambos apresentam um andar característico desajeitado

resultado da hipertonia muscular . Os demais, na segunda década de vida , não

conseguem andar, apenas se arrastam, provavelmente, como conseqüência da falta de

estímulos na infância.
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Com relação ao desenvolvimento motor, Cornish e Pigram (1996)

relatam que as habilidades motoras grossas e destreza, principalmente com as mãos,

estavam presentes em 92,6% das crianças enquanto qu e as habilidades motoras finas,

como a capacidade de segurar um lápis, estavam presentes em 65,4%  delas. Em

graus variáveis, 96,2% dos pacientes podiam se alimentar sozinhos, 70,4 %

alimentavam-se com as mãos, 18,5% usavam a colher, 7,4% usavam garfo e fac a e

70,4 % conseguiam segurar um copo. Apenas 25,9% conseguiam usar o banheiro e

29,6% eram capazes de tomar banho e de se vestirem sem ajuda.

Com relação à autonomia, Mainardi et al (2006) encontraram nos

Registros Italianos que os indivíduos com monossomia 5p começam a se alimentar

sozinhos a partir dos quatro anos de idade.

Na família em estudo, dos quatro adultos afetados, apenas um tem a

capacidade de se alimentar sozinho, embora receba ajuda no manuseio com a colher.

Esse paciente não tem restrições alimentares, enquanto que os demais recebem

alimentos pastosos. A criança, com seis anos, ainda não adquiriu autonomia completa ,

mas consegue levar lanches à boca, segura a mamadeira, mas ainda necessita de

ajuda para manusear a colher.

Nenhum dos pacientes adquiriu controle do esfíncter, nenhum deles

toma banho sozinho e todos têm comprometimento das habilidades motoras finas,

como segurar um lápis ou uma colher .

Com relação ao desenvolvimento da linguagem, expressiva e

receptiva, a avaliação de 103 pacientes, com deleção isolada, do Registro Italiano

(Mainardi et al, 2006) demonstrou que 44 (42,7%) eram capazes de formar sentenças

em média aos cinco anos e meio de idade. Cornish e Pigram (1996) verificaram que

apenas 25,9% dos seus pacientes avaliados  tinham capacidade de usar a fala para se

comunicar. No entanto, 55,5% eram capazes de comunicar suas necessidades usando

outros métodos não verbais como o de sistema de símbolo ou sinal formal. Dentre as

crianças estudadas, 18,5% não conseguiam se comunicar por nenhum método.

Na família deste estudo, nenhum dos pacientes é capaz de formar

sentenças sendo que eles apenas emitem sons. Somente a criança fala entre cinco e

dez palavras. No entanto, a linguagem receptiva é considerável, principalmente n a

criança que fala o próprio nome quando lhe é perguntado, compreende quem são seus
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parentes mais próximos, como sua avó, tias e mãe, além de conseguir responder a

algumas solicitações, como a de pegar objetos. Esses fatos demonstram que o

processo de aprendizado deve ser estimulado, inclusive inserindo a linguagem de

sinais como meio de comunicação, que pode torná-la mais eficiente.

Na família deste trabalho, observa-se um melhor desenvolvimento

da criança e de seu (tio III-12) no que se refere à linguagem expressiva e receptiva,

alimentação e mobilidade, em comparação aos demais pacientes adultos . Sem dúvida,

o comportamento dos familiares com relação aos estímulos inseridos contribu iu para

um melhor desenvolvimento. Acredita -se que a criança, com sua inclusão em escola

normal e especial, em tempo integral, ainda consiga um melhor desempenho do que

seu tio, o que já é percebido com relação à linguagem receptiva e expressiva, pois a

criança consegue falar palavras enquanto seu tio apenas emite sons.

O comprometimento dessas características estão associadas ao

quadro de retardo mental grave presente nos portadores da monossomia 5p na família

estudada conforme descrito na literatura (Niebuhr, 1978a).

Aspectos comportamentais

Comportamentos estereotipados têm sido descritos em pacientes

com monossomia 5p, em diferentes graus, variando de estudo para estudo. Entre eles,

verifica-se a presença de movimentos repetitivos (de membros, cabeça e tronco),

hiperatividade, hiperacusia, auto -mutilação, comportamentos agressivos, t eimosia,

irritabilidade, alegria excessiva repentina, apego excessivo e movimentos repetitivos

com objetos (Cornish e Pigram, 1996; Dykens e Clarke, 1997; Collins e Cornish, 2002).

No presente trabalho, a hiperatividade é mais intensa no paciente

com seis anos de idade. Dos quatro pacientes com idade entre vinte e seis e trinta e

três anos (2008), dois não são hiperativos e dois apresentam uma hiperatividade

menos intensa que na criança, o que confirma os dados de Mainardi et al (2006) que

encontraram uma prevalência maior de hiperatividade nos pacientes mais jovens

(66,7% em pacientes entre 10-15 anos e 38,3% em pacientes acima dos 15 anos).

Cornish e Bramble (2002) também sugerem que a hiperatividade diminui com os anos,

dado relevante para o prognóstico.
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Entretanto, acreditamos que intervenções precoces podem melho rar

esse comportamento na monossomia 5p ainda na infância. A neurologista que

acompanha a criança não recomendou terapia medicamentosa acreditando que

terapias ocupacionais podem minimizar a hiperatividade.

A hiperatividade acentuada presente na criança IV-4 é um problema

para quem cuida dela, pois exige deste uma dedicação por tempo integral , além da

resistência física para acompanhá-lo, levantá-lo do chão por várias vezes e segurá -lo,

já que o mesmo não consegue ficar quieto. Esse comportamento dificulta as visitas ao

médico e eventuais passeios, além da sua integração escolar, já que a instituição

necessita de uma pessoa exclusivamente para e le.

Na monossomia 5p, são citados como característ icas

comportamentais, a agressividade e auto-mutilação (Wilkins et al, 1983; Dykens e

Clarke, 1997; Van Buggenhout et al, 2000; Collins e Cornish, 2002) contrastando com

um comportamento amigável e feliz descrito por Carlin (1990).

Nos nossos pacientes adultos, não observamos comportamentos de

agressividade. Todos se demonstraram alheios às avaliações, embora apresentassem

sinais de auto-mutilação nas mãos. Já no paciente mais jovem os dois

comportamentos, agressividade e comportamento amigável , foram observados em

momentos diferentes. Comportamentos de agressividade e de auto-mutilação foram

observados em situações de estresse como sono, fome, negação e longos períodos

em locais públicos como hospitais. No entanto, em casa , ou no caminho para as

avaliações, mostrava-se tranquilo aceitando que pessoas fora do âmbito familiar o

segurassem pela mão ou até mesmo o colocassem no colo.

Os pacientes adultos não demonstraram nenhuma reação ao

contato físico, enquanto que a criança apresentou comportamentos  distintos, às vezes

de agressividade às vezes de passividade, a depender do nível de estresse do

momento. Esse comportamento agressivo em momentos de estresse poderia

eventualmente ser uma reação de defesa do indivíduo  visto que os pacientes não

conseguem se expressar de maneira apropriada por c ausa do déficit mental e perda de

linguagem. Além disso, verifica-se que a criança se irrita com muita facilidade.

Diante desses distúrbios de comportamento, é normal que a família

apresente reações de estresse. A mãe da criança que acompanhou o filho por várias
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vezes às avaliações médicas, mostrava -se com um nível de estresse muito alto,

facilmente percebido pelo grau de irrita ção demonstrado.

De fato, Hodapp et al (1997) avaliaram o comportamento de pais e

irmãos de 99 afetados com monossomia 5p e encontraram um alto nível de estresse

familiar, atribuído aos comportamentos mal adaptativos dos afetados.

Estudos em outras síndromes revelaram um nível mais baixo de

estresse nas famílias de portadores da síndrome de Down, co mparado a outras

patologias como o autismo (Holroyd e McArthur, 1976; Erikson e Upshure, 1989; Cahill

e Glidden, 1996; Kasari e Sigman, 1997) e com pacientes com retardo mental de

outras etiologias (Gath e Gumley, 1986; Dykens e Kasari, 1997). Já na síndrome de

Prader-Willi, assim como na monossomia 5p , Dykens e Kasari (1997) observaram altos

níveis de comportamentos mal adaptativos e altos níveis de estresse familial, havendo

uma forte relação entre esses aspectos .

Nota-se aí a importância do apoio psicológico a essas famílias,

visando diminuir o estresse e consequentemente melhorar a qualidade de vida familiar.

Os comportamentos de auto -mutilação mais frequentes em

monossomia 5p incluem bater a cabeça, morder e provocar vômito (Rojahn , 1986).

Todos os nossos pacientes estudados apresentam calos nas mãos , resultado do ato de

chupá-las e mordê-las.

Na criança, nos períodos de irritação, foram observados  sinais de

auto-mutilação como bater a cabeça na parede ou no outro , morder-se e bater objetos

com movimentos rítmicos nos dentes e na cabeça sem exibir qualquer reaç ão de dor. A

criança da família estudada, ao se irritar, batia na mãe, provocava vômito e exibia

movimentos repetitivos com a cabeça e o tronco, para frente e para trás.

Em outras síndromes, como na síndrome de Smith-Magenis também

é alta a prevalência de auto -mutilação, principalmente os comportamentos de se bater

e de se morder (Clarke & Boer, 1998)

Dentre os quatro pacientes adultos, três demonstraram isolamento

social, sem mostrar qualquer reação com o que se passava ao seu redor. Cornish e

Pigram (1996) relataram que poucas crianças com monossomia 5p apresentam

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

e alimentação.
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Neste trabalho, três pacientes têm demonstrado problema de sono

(III-12, III-22 e IV-4). A criança (IV-4) passou a dormir melhor após freq uentar escola

por tempo integral.

O perfil comportamental observado nos pacientes estudados neste

trabalho condiz com o descrito na literatura.

Encontramos na literatura a descrição d o desenvolvimento, durante

18 anos, de uma criança com monossomia da região 5p13.3-pter (Posmik et al, 2005).

Por tratar-se do mesmo ponto de quebra encontrado na família presentemente por nós

estudada, realizou-se a comparação dos aspectos clínicos deste pa ciente em

diferentes idades com os da família (Tabelas 8 e 9).

A comparação dos dados da criança IV -4 com os dados do paciente

relatado por Posmyk et al (2005) na idade in fantil (tabela 8) não revelou diferenças

marcantes nas características faciais, exceto pela assimetria de face identificada desde

os quatro meses no paciente da literatura e ausente na nossa criança e pela

implantação baixa de orelhas que estava presente aos três anos, permanecendo no

adulto, no paciente de PosmyK et al (2005) e de implantação normal na nossa criança

a partir dos dois anos. Diferiu na nossa criança, a presença de lábio inferior cheio e na

criança de Posmik et al  (2005), a presença de pé em forma de bastão e pescoço curto.

Comparando as características clínicas dos adultos da família

estudada neste trabalho com o caso de Posmik et al  (2005) na fase adulta (tabela 9),

notamos que as fissuras palpebrais inclinadas para baixo, canto da boca voltado para

baixo e micrognatia não estavam mais presentes no caso de Posmik et al  (2005). Os

dedos longos foram observados somente nos nossos casos não havendo diminuição

dos ossos metacarpianos. O tipo de afundamento de crânio também diferiu nos

adultos, sendo afundamento de temporal nos nossos casos e de occipital no caso de

Posmyk et al (2005). Já o afundamento de crânio na criança desta pesquisa também é

de occipital. Vale ressaltar que a criança de Posmik et al  (2005) também não

apresentava escoliose até os seis anos, porém a mesma se manifestou na f ase adulta

igualmente aos adultos ora estudados. Essa observação alerta mais uma vez para o

monitoramento da coluna na criança  de forma a viabilizar tratamentos que possam

melhorar o prognóstico quanto à escoliose.
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As poucas diferenças presentes entre os casos do presente estudo

com o caso de Posmik et al (2005) pode ser devido ao complemento genético  próprio

de cada indivíduo.

A avaliação intra-familial dos indivíduos com monossomia 5p permiti

concluir que as principais características fenotípicas encont radas na deleção 5p13.3-

pter são: hipotonia ao nascimento, retardo de crescimento pós -natal, choro típico,

microcefalia, face longa e estreita no adulto , ponte nasal larga, filtro longo,  fendas

epicânticas, fissuras palpebrais voltadas para baixo, hipertelorismo ocular, canto da

boca virado para baixo, micrognatia, prega palmar transversa, afundamento de crânio,

corpo longelíneo, escoliose no adulto, hipertonia gengival no adulto m á oclusão

dentária, lábio inferior cheio, língua protrusa com boca entreaber ta, dedos das mãos

longos, hipertonia no adulto, palato alto e estreito, implantação baixa de cabelo ,

clinodactilia e retardo mental grave.
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Tabela 8. Características clínicas do paciente IV -4 deste trabalho e de uma paciente descrita
por Posmyk et al (2005), ambos com a mesma deleção 5p13 .3-pter, em diferentes idades.

Posmyk et al

(2005) Paciente IV-4

Posmyk et al

(2005) Paciente IV-4

Período do acompanhamento 4 aos 8 meses 6 aos 11 meses 3 anos 6 anos

Sexo F M

Prematuridade + _

Parto cesário + +

Baixo peso: média-2.614 KG (percentil 5) + _

Deficiência mental grave + + + +

Hipotonia na infância + + _ _

Infecções respiratórias frequentes + + + +

Refluxo gastro-esofágico ? + ? +

Choro típico + + _ _

Microcefalia + + + +

Face redonda + + +/_ _

Assimetria facial + _ + _

Ponte nasal larga + + +/_ +

Hipertelorismo ocular + + + +

Fendas epicânticas + + + +

Fissuras palpebrais voltadas para baixo + + + +

Canto da boca virado para baixo + + + +

Orelhas de implantação baixa + + + _

Orelhas grandes hélice dobrada + + + +

Micrognatia + + + +

Frontal proeminente + + +/_ +

+, presente: -, ausente, +/-, indefinido
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Continuação-Tabela 8. Características clínicas do paciente IV -4 deste trabalho e de uma
paciente descrita por Posmyk et al (2005), ambos com a mesma deleção 5p13.3 -pter, em
diferentes idades.

Posmyk et al

(2005) Paciente

IV-4

Posmyk et al

(2005) Paciente

IV-4

Período do acompanhamento 4 aos 8 meses 6 aos 11

meses

3 anos 5-6 anos

Afundamento crânio occipital occipital occipital occipital

Corpo esguio + + ? +

Face longa e estreita _ _ +/- +

Escoliose _ _ _ _

Má oclusão dentária ? + + +

Arcos supra-orbitais proeminentes ? + ? +

Filtro naso labial longo + _ + +

Lábio inferior cheio _ + _ +

Boca entreaberta + + + +

Estrabismo divergente + + + +

Discreta diminuição dos ossos

metacarpianos

+ + + +

Hérnia inguinal ? _ ? _

Pé em forma de bastão + _ + _

Pés planos ? + ? +

Miopia e catarata _ ? _ ?

Hipotonia substituída por hipertonia ? _ ? Início

Palato alto e estreito ? + ? +

Pescoço curto + + + _

Clinodactilia + + + +

Malformação cardíaca _ ? _ ?

Agenesia de rim e baço _ _ _ _

+, presente: -, ausente, +/-, indefinido
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Tabela 9. Comparação das características clínicas encontradas nos quatro pacientes adultos
do presente trabalho com o paciente na fase adulta descrito por Posmyk et al (2005) , todos
com a mesma deleção 5p13.3-pter.

Posmyk et al (2005) Pacientes adultos deste

trabalho

Sexo F 2F/2M

Idade 18 26-33

Prematuridade + 2/4

Parto normal _ 3/4

Baixo peso: média-2.614 KG (percentil 5) + 1/4

Deficiência mental grave + 4/4

Hipotonia no adulto _ 0/4

Choro típico na infância + 4/4

Microcefalia + 4/4

Face longa e estreita +/_ 4/4

Ponte nasal larga + 4/4

Hipertelorismo ocular + 4/4

Fendas epicânticas + 4/4

Fissuras palpebrais inclinadas para baixo _ 4/4

Canto da boca virado para baixo _ 4/4

Orelhas de implantação baixa + 0/4

Orelhas grandes hélice dobrada + 4/4

Micrognatia _ 4/4

Afundamento do crânio + (occipital) 4/4 (temporal)

Escoliose + 4/4

Má oclusão dentária + 4/4

+, presente: -, ausente, +/-, indefinido. Os valores dos pacientes deste estudo referem -se ao número de
indivíduos com valores positivos para a característica.
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Continuação Tabela 9. Comparação das características clínicas encontradas nos quatro
pacientes adultos da pesquisa com o paciente na fase adulta descrito por Posmyk et al (2005),
todos com a mesma deleção 5p13-pter.

Posmyk et al (2005) Pacientes adultos deste

trabalho

Arcos supra-orbitais proeminentes ? 4/4

Filtro naso labial longo ? 4/4

Lábio inferior cheio _ 4/4

Boca entreaberta + 4/4

Língua protusa + 4/4

Estrabismo divergente + 2/4

Discreta diminuição dos ossos

metacarpianos

+ 0/4

Cabelos grisalhos (30,4%) ? 2/4

Hérnia inguinal ? 1/4

Pés em forma de bastão + 4/4

Pés planos ? 4/4

Miopia e catarata _ ?

Hipotonia substituída por hipertonia ? 4/4

Assimetria facial + 4/4

Palato alto e estreito ? 4/4

Pescoço curto + 3/4

Implantação baixa de cabelo + 4/4

Clinodactilia + 4/4

Dedos longos _ 4/4

+, presente: -, ausente, +/-, indefinido. Os valores dos pacientes deste estudo referem -se ao número de
indivíduos com valores positivos para a característica.



Discussão

99

5.4.2 Trissomia parcial 5p

Foram analisados cinco pacientes com trissomia parcial 5p, sendo

quatro adultos e uma criança.

Embora não tenha sido relatad a na literatura a ocorrência de

mudanças fenotípicas com a idade na síndrome de trissomia parcial 5p como ocorre na

monossomia 5p, foram observadas algumas diferenças entre os adultos e a criança

estudados. Por isso, também distribuímos as características clínicas da criança

separadas dos adultos conforme tabela 6.

As características comuns a todos adultos com trissomia 5p foram:

hipotonia ao nascimento, retardo mental moderado, fissuras palpebrais horizontais ,

macrocefalia discreta, ponte nasal estreita, filtro naso labial longo, nariz curto e

bulboso, macroglossia, hipoplasia do meio da face e abdominal, microretrognatia (mais

discreta no paciente III-13), orelhas de implantação normal, primeiro artelho curto , pé

plano, implantação baixa de cabelo , malformação dentária discreta, baixa estatura e

envelhecimento precoce.

Outras características foram verificadas em somente alguns dos

quatro adultos: dolicocefalia (1/4), pregas epicânticas (1/4), estrabismo convergente

(1/4), palato alto e estreito (3/4), orelha pequena com hélice dobrada (3/4) , pescoço

curto (3/4), excesso de pele no pescoço (3/4) , clinodactilia do quinto dedo (3/4) , pé torto

(1/4) e hérnia umbilical (1/4).

A probanda (IV-5) foi submetida ao exame cariotípico por suspeita

de uma síndrome genética em virtude da presença d e sinais dismórficos ao

nascimento: orelhas aumentadas e de implantação baixa, hipertelorismo, macrocefalia,

displasia de joelho, protrusão da língua, palato alto e estreito, pé plano e hipotonia.

Com o desenvolvimento, tanto a macrocefalia quanto o hipertelorismo na criança

tornaram-se discretos e a protrusão da língua tornou-se não evidente.

A implantação baixa das orelhas permanece na criança, mas não

foram mais observadas nos adultos, assim como o hipertelorismo , que não é verificado

nos adultos.

Somente na criança, observamos a presença de discretas

aracnodactilia, fissuras palpebrais oblíquas  e ausência de microretrognatia,
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macroglossia e primeiro artelho curto. As demais características coincid iam com as dos

adultos.

Não foi constatada prematuridade nos casos estudados  e, com

exceção da criança, todos nasceram de parto normal . Os pesos e estaturas exatas ao

nascimento não foram possíveis de serem inferidos nos pacientes adultos, porém as

mães não relataram história de baixo peso.

Todos apresentaram hipotonia ao nascimento  e retardo

neuropsicomotor observado pelo atraso para sentar, andar e falar.

Os exames realizados na criança não demonstraram alterações

cardíacas, intestinais ou nos órgãos abdominais. No entanto, o eletroencefalograma e a

ressonância magnética de crânio revelaram alterações de forma que a paciente  está

sendo acompanhada pela neurologista a cada seis meses.

Com relação ao desenvolvimento cognitivo, todos  os pacientes

apresentam um déficit neurológico moderado, necessitando de acompanhamento

pedagógico diferenciado. A capacidade de linguagem receptiva e expressiva

desenvolvida proporciona uma comunicação adequada com limitações normais

relacionadas ao déficit mental.  Todos têm capacidade de se alimentar sozinhos e

realizar as atividades diárias de higiene. Uma dos problemas observados com relação

aos cuidados básicos de saúde foram os problemas dentá rios com prevalência de

cáries e perda de dentes.

Os pacientes não têm problemas de locomoção, apesar da

hipoplasia abdominal lhes proporcionar  um andar característico com o abdômen um

pouco voltado para frente.

O comportamento dos indivíduos com trissomia  5p com os outros é

amigável. No entanto, se observam alguns distúrbios comportamentais como a ecolalia

(repetição de frases e palavras)  e a psicose (com expressão de medos e sentimentos

de perseguição). Vale ressaltar que esses comportamentos ainda não se  manifestaram

na criança, sendo importante um acompanhamento psicológico para evitar ou

minimizar esses possíveis sintomas psicopatológicos.

Assim como na monossomia 5p, as manifestações clínicas da

trisssomia 5p dependem da região do braço curto do cromo ssomo 5 em triplicata

(Brimblecombe et al, 1977; Zabel et al, 1978; Carnevale et al, 1982; Kleczkowska et al,
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1987; Webb et al, 1988; Lord -Sánchez et al, 1997; Velagaleti et al, 2000; Cervera et al,

2005).

De acordo com a literatura, a região crítica para esta síndrome está

entre a região 5p10-p13.1 (Lorda-Sanchez et al, 1997; Avansino et al, 1999; D’Amato et

al, 2002).

As alterações clínicas encontradas na presente amostra estão

presentes em outros casos relatados (Avansino et al, 1999; Velagaleti et al,  2000;

D’Amato et al, 2002; Baialardo et al, 2003; Cervera et al, 2005) , sendo que a

manifestação de uma ou outra característica é determinada pela região envolvida na

alteração cromossômica, conforme será discutido a seguir na correlação genótipo -

fenótipo.

5.5 Correlação genótipo-fenótipo nas síndromes da monossomia e trissomia 5p

A maioria dos estudos envolvendo as síndromes descritas avalia

grupos heterogêneos citogeneticamente, o que dificulta a análise fenotípica bem como

a relação genótipo-fenótipo. Outros estudos descrevem a história de casos isolados.

A investigação dos pontos de quebra de uma translocação, por meio

da técnica de FISH, pode precisar as regiões envolvidas na alteração e fornecer

indícios de genes ou regiões cromossômicas importantes , e deste modo, permitir que

seja feita uma melhor correlação genótipo-fenótipo.

Na família estudada a alteração citogenética envolve boa parte do

braço curto do cromossomo 5, numa extensão de aproximadamente 32 Mb.

Nos casos com monossomia parcial 5p des te estudo, a deleção

envolve a região crítica para monossomia 5p, definida como estando de 5p15.2 a

5p15.3 (Niebuhr 1978b; Overhauser et al, 1986; Overhauser et al, 1994).

Por outro lado, nos casos com trissomia parcial 5p , a região em

triplicata não envolve toda a região crítica para síndrome de trissomia 5p situada entre

5p10 e 5p13.1 (Lorda-Sanchez et al, 1997; Avansino et al, 1999; D’Amato et al, 2002) .
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Vários trabalhos utilizando técnicas de citogenética molecular, quer

seja por FISH, quer seja por CGH (Comparative Genome Hybridi zation) ou PCR, têm

auxiliado na identificação das regiões críticas e de genes candidatos para algumas das

características da síndrome, principalmente na monossomia 5p (Church et al, 1995 e

1997).

5.5.1 Relação genótipo/fenótipo na s índrome da monossomia parcial 5p

A síndrome da monossomia 5p resulta de uma dosagem gênica

anormal (haploinsuficiência) envolvendo um grande número de genes contíguos

(Simmons et al, 1995; Medina et al, 2000; Mainardi et al, 2001), bem como pode

resultar da inativação gênica causada pela ruptura desses genes (Overhauser et al,

1997).

Na monossomia 5p, o cromossomo deletado pode ser de origem

paterna ou materna e não há evidências de haver efeito de imprinting genômico

(Overhauser et al, 1990; Church et al, 1995; Mainardi et al, 2001). Na família estudada

neste trabalho, o cromossomo derivado foi herdado tanto da mãe quanto do pai e não

foram observadas diferenças fenotípicas marcantes entre os casos de acordo com a

origem parental do cromossomo com a deleção .

A região crítica da monossomia 5p está bem definida entre 5p15.2 e

5p15.3, sendo que deleções envolvendo essa região determinam as principais

características da síndrome. Desta forma, pacientes com deleções int ersticiais e

deleções terminais que não incluem esta região não apresentam o fenótipo clássico da

monossomia 5p (Baccichetti, 1982; Baccichetti et al, 1988; Mainardi et al, 2001).

Vários estudos de grupos de pacientes com monossomia 5p têm

sido descritos, porém com ampla heterogeneidade citogenética (Wilkins et al, 1980;

Wilkins et al, 1983; Mainaird et al, 2001; Laczmonska et al, 2005; Posmyk et al, 2005;

Mainardi et al, 2006).

Utilizando técnicas moleculares  a partir da análise de casos

envolvendo diferentes pontos de quebras, a correlação genótipo-fenótipo tem sido

aprimorada (Overhauser et al, 1994; Gersh et al, 1995; Church et al, 1995 e 1997;

Mainardi et al, 2001).
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Na família estudada neste trabalho, a deleção vai de 5p13.3 até

5pter, envolvendo toda a região crítica de monossomia 5p e consequentemente

demonstrando a haploinsuficiência de vários genes já determinados nessa região.

A correlação genótipo-fenótipo mostrou que a região responsável

pelo choro anormal se situa em duas regiões distintas, n a região 5p15.2 distal e 5p15.3

proximal (Church et al, 1995 e 1997).

Rossi et al (2005), através da técnica de FISH com sondas clonadas

em BACs, determinaram os pontos de quebra em pacientes sem as características

típicas da monossomia 5p e foram capazes de correlacionar o choro típico e um retardo

mental leve à presença da deleção 5p15.31, uma região distante 8,5 Mb do telômero

de 5p.

Wu et al (2005) também localizaram uma região de 640 Kb em

5p15.3 relacionada ao choro da monossomia 5p e caracterizaram três genes

candidatos: o gene FLj25076, homólogo ao gene da enzima ubiquitina conjugada UBC-

E2, o gene FLj20303, que codifica uma proteína nucleolar NOP2 que tem papel na

regulação do ciclo celular e o gene MGC5309, que codifica uma proteína com

similaridade a Nut2, um coativador de transcrição em Drosophila . O gene FLj25076 se

expressa nos tecidos do tórax e couro cabeludo enquanto que os  genes FLj20303 e

MGC5309 se expressam uniformemente em todos os tecidos , sugerindo que eles são

genes de manutenção (housekeeping genes).

A região responsável pela perda de linguagem foi localizada em

5p15.32 a 5p15.33 (Baccichetti et al, 19 88) e a região responsável pelas dismorfias

faciais, entre 5p15.2 e 5p15.31 (Zhang et al, 2005).

As dismorfias faciais são particula rmente leves em pacientes com

deleções 5p15.1 (Mainardi et al, 2006).

Duas regiões em 5p15.2 têm sido associadas ao retardo mental : a

região 5p15.2 mais distal, que caracteriza o retardo mental moderado e dismorfias na

infância, e a região 5p15.2 mais proximal, responsável por dismorfias faciais no adulto

e pelo retardo mental grave (Overhauser et al, 1994; Church et al, 1995 e 1997) .

Acredita-se que a discrepância na determinação da região crítica

associada ao retardo mental, bem como a relação entre o tam anho da deleção e a
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prevalência do retardo mental citados em alguns estudos seja consequência das

diferenças populacionais (Mainardi et al, 2006).

No entanto, dois genes já foram mapeados em 5p15.2 , ambos

envolvidos no retardo mental presente nos indivíduo s com monossomia 5p: o gene da

semaforina F (SEMAF) e o da δ-catenina (CTNND2) (Medina et al, 2000).

Vários estudos têm demonstrado o papel da  SEMAF como molécula

sinalizadora no processo de migração neuronal durante o desenvolvimento

embrionário. A diminuição nos níveis de expressão da SEMAF resulta em baixo

número de neurônios levando a consequências graves na organização do córtex

(Simmons et al, 1998).

Simmons et al (1998) concluíram haver, na monossomia 5p, uma

relação entre a haploinsuficiência da SEMAF e a manifestação do retardo mental,

sendo assim esperado que mutações pontuais na SEMAF possam levar ao retardo

mental também na população geral.

Estudos de hibridação in situ com embriões de camundongos

indicam que a expressão do gene δ-catenina ocorre muito precocemente no

desenvolvimento neuronal e está localizada em neurônios e precursores neuronais na

zona ventricular (Medina et al, 2000).

Church et al (1997) já haviam sugerido que o gene δ-catenina, que

ocupa aproximadamente 25% da  região 5p15.2, seria o responsável pelo retardo

mental grave.

Assim, Medina et al (2000) determinaram molecularmente o ponto

de quebra em indivíduos com pequenas deleções em 5p15.2 para correlacionar o nível

de retardo mental com a haploinsuficiência do gene δ-catenina, utilizando técnicas de

clonagem e sequenciamento. Os resultados desse trabalho mostraram que os

pacientes com deleções desse gene apresentavam um retardo mental grave enquanto

os que não tinham a deleção englobando o gene apresenta vam as outras

características da síndrome, porém com retardo mental leve ou ausente. Apenas um

paciente, com a deleção incluindo o gene, apresentou um retardo mental leve , fato

atribuído ao complemento genético desse indivíduo especificamente.

Essas observações apóiam a hipótese de que o gene δ-catenina tem

forte influência na manifestação do  retardo mental grave, o mesmo não ocorrendo com
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relação à haploinsuficiência da SEMAF, que resulta em nível de retardo mental variável

(Medina et al, 2000).

Zhang et al (2005), usando array-CGH, verificaram uma relação

entre a gravidade do retardo mental e o tamanho e a constituição gênica do segmento

envolvido na deleção.

O resumo da relação genótipo -fenótipo e do mapa físico do

cromossomo 5, em Mb, de acordo com diversas publicações , pode ser observado na

Figura 39.

Figura 39. Esquema do braço curto do cromossomo 5 com as bandas cromossômicas
e a localização de algumas características da síndrome da monossomia 5p e da região
crítica da síndrome relatada na literatura (modificada de Zhang et al, 2005).
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Com relação à expressão cardíaca , alguns genes já foram

mapeados no braço curto do cromossomo 5 : o DNA5, o NDUFS6 e o IRX4 em 5p15.33

e o ADAMTS16 em 5p15.32. Des ses, o mais provável de estar relacionado às

malformações cardíacas é o gene IRX4, membro da família dos genes Iroquois, com

expressão cardíaca ventrículo-específica (Bao et al, 1999). Bruneau et al (2001)

registraram o desenvolvimento de cardiomiopatia em camundongos com deficiência de

IRX-4, sugerindo que pacientes com monossomia 5p podem ter propensão a

cardiomiopatias durante a vida.

O gene da condrocalcinose (Hughes et al, 1995) e um gene da asma

(The Collaborative Study of the Genetics of Asthna, 1997) também foram mapeados em

5p15.2.

Com relação à causa dos distúrbios comportamentais, tem sido

considerada a haploinsuficiência de alguns genes. Um deles é o  gene transportador da

dopamina DAT1, mapeado em 5p15.3 (Giros et al, 1992; Vande nberg et al, 1992;

Overhauser et al, 1994). A reacumulação sináptica do neurotransmissor dopami na é

mediada pelos genes transportadores de dopamina (Donavam et al, 1995) e a perda do

gene DAT1 pode influenciar no fenótipo comportamental bem como fenótipo físico  da

monossomia 5p (Collins & Cornish 2002) . Anormalidades comportamentais t êm sido

registradas em camundongos com ruptura do gene DAT1, notadamente hiperatividade

e movimentos repetitivos do corpo (Spielewoy et al, 2000) . Uma variante do gene DAT1

tem sido relacionada ainda com déficit de atenção (Cook et al, 1995).

Wong et al (1996) registraram que transportadores de dopamina

estão reduzidos em pacientes com a síndrome de Lesch -Nyhan nos quais a auto-

mutilação é uma das principais características.

Lewis et al (1996) registraram em indivíduos com deficiência

intelectual moderada a grave com comportamentos estereotipados, baixos níveis

plasmáticos de dopamina metabólica - ácido homovanílico.

A maioria das deleções na monossomia 5p envolve as regiões

terminais do braço curto do cromossomo 5  (Mainardi et al, 2001), como ocorre nos

casos estudados no presente trabalho, acarretando uma haploinsuficiência da região

telomérica em 5p.



Discussão

107

A telomerase que mantém as regiões terminais dos cromossomos

consiste de dois componentes principais, a telomerase transcriptase reversa (TERT) e

a RNA telomerase (TERC). A  haploinsuficiência de ambas leva ao encurtamento

progressivo do telômero e está presente em um tipo de disqueratose congênita (DC)

autossômica dominante (Vulliamy et al, 2001). A DC é uma síndrome rara, com

envelhecimento precoce e falha na medula óssea , além de distrofia das unhas,

pigmentação anormal na pele e leucoplasia mucosal (Knight et al, 1998) , que

demonstra encurtamento dos telômeros (Vulliamy et al, 2001).

O gene TERT foi mapeado em 5p15.33 (Niebuhr 1978a; Meyerson

et al, 1997; Bryce et al, 2000; Zhang et al, 2000; Mainard i et al, 2001), de forma que

pode estar deletado na monossomia 5p , como no caso descrito neste trabalho .

Assim, Du et al (2007) estudaram 41 indivíduos com monossomia 5p

para averiguar as consequências da deleção do gene TERT  e demonstraram que o

encurtamento do telômero nos indivíduos com monossomia 5p é mínima, comparando

com os telômeros de indivíduos normais, com duas cópias do TERT. Além disso,

comparando o comprimento dos telômeros de indivíduos com monossomia 5p com

indivíduos com DC (com deleção do gene TERC), observa -se que indivíduos com

monossomia 5p têm telômeros de comprimento muito maior.

A mais provável explanação é que a haploinsuficiência do TERT na

monossomia 5p quase sempre ocorre de novo (Mainardi et al, 2006) e que uma

geração não levaria a um encurtamento excessivo do telômero, como observado em

indivíduos com DC devido à deleção do gene TERC.

Os achados de Du et al (2007) também sugerem que a

haploinsuficiência do gene TERC e TERT têm efeitos diferentes no comprimento do

telômero e precisam ser mais estudados. No entanto, os autores encontraram no grupo

com monossomia 5p, distrofia ulnar em catorze pacientes e cabelos grisalhos em dez,

ambas manifestações cutâneas de envelhecimento precoce presente na DC. O

paciente mais jovem com distrofia ulnar tinha dois anos e o mais jovem com cabelos

grisalhos tinha 12 anos. A leucopenia, outra característica da DC, não foi observada em

nenhum dos pacientes com monossomia 5p , embora um nível baixo de células

sanguíneas circulantes tenha sido observado nesses pacientes.
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Assim, a deleção do gene TERT pode contribuir para as mudanças

fenotípicas na monossomia 5p. Na presente pesquisa, dos quatro afetados adultos dois

têm cabelos grisalhos. A avaliação hematológica d a criança demonstrou parâmetros

hematopoiéticos normais.

O encurtamento do telômero já havia sido demonstrado por Zhang et

al (2003) em oito indivíduos com monossomia 5p comparados com oito indivíduos

controles. No entanto, existe uma discussão sobre a extensão na  qual o TERT ou o

TERC seriam determinantes no encurtamento do telômero (Liu et al, 2000; Ch iang et

al, 2004; Hao et al, 2005).

A caracterização genotípica de casos envolvendo deleções no braço

curto do cromossomo 5 é muito importante na determinação do p rognóstico do

paciente pois pode ser útil nos programas educacionais e de reabilitação .

5.5.2 Relação genótipo/fenótipo na s índrome da trissomia parcial 5p

Na síndrome de trissomia parcial 5p tem sido descritos pacientes

com duplicações da região distal de 5p13.3 (Chia et al, 1987; Webb et al, 1988;

Zenger-Hain et al, 1993), pacientes com duplicações 5p completas (Reichembach et al,

1999; Velagaleti et al, 2000; Grosso et al, 2002) e pacientes com duplicações da região

proximal entre 5p10 e 5p13 (Lorda-Sanchez et al, 1997; Avansino et al,1999; D’Amato

et al, 2002).

Na família estudada no presente trabalho a trissomia envolve a

região do braço curto do cromossomo 5 de 5p13.3 a 5pter . Como a quebra ocorreu na

banda 5p13.3, na região correspondente à sonda RP11-1079N14, foi estimado que

haja 32 Mb de 5p em triplicata.

De acordo com a literatura , a região crítica para trissomia 5p,

responsável pelas malformações maiores caracterizadas por macrodolicocefalia,

anomalias craniofaciais, hipotonia, retardo mental leve  a moderado, anormalidades

cardíacas, renais, intestinais e do sistema nervoso central , está entre 5p11 e 5p13.1

(Lorda-Sanchez et al, 1997; Avansino et al, 1999; D’Amato et al, 2002).

Por outro lado, a trissomia do segmento distal de 5p13.3 resulta ria

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;



Discussão

109

Harrison et al, 1998; Reddy e Fugate, 1999; Riordan et al, 2002; Baialardo et al, 2003;

Cervera et al, 2005).

A duplicação 5p mais frequente na literatura é a da região 5pter-p13

resultando em características clínicas variáveis, incluindo retardo mental, dolicocefalia,

occipital proeminente, implantação baixa de orelhas, face redonda, fissuras palpeb rais

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

longo, palato alto e estreito, macroglossia, mandíbula pequena e criptorquidi a. O

retardo de desenvolvimento é freq uentemente profundo com 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).

Nos pacientes com trissomia parcial 5p estudados neste trabalho, a

região crítica descrita acima que vai de 5p10  a 5p13.1 não está em triplicata, porém os

pacientes apresentam várias características da síndrome de trissomia 5p, incluindo o

retardo mental moderado, que podem ser correlacionadas com a região 5p13.3.

Encontrou-se nos pacientes estudados neste trabalho, dentre as

características citadas na literatura que correspondem à trissomia 5p10-p13: hipotonia,

retardo mental moderado, macrocefalia mesmo que discreta, nariz bulboso, filtro longo,

palato alto e estreito, macroglossia e micrognatia sugerindo que a região 5p13.3 é

suficiente para a manifestação dessas malformações.

Com relação à implantação baixa de orelhas , está presente somente

na criança estudada, sugerindo que a região 5p13.3  também é responsável por essa

característica, podendo entretanto mudar com o crescimento, visto que os adultos

apresentam implantação normal das orelhas.

Na família estudada, a face dos pacientes com trissomia 5p é

alongada e não redonda como descrito n a literatura, devendo também ser uma

característica da duplicação 5p13.3.

Dentre as malformações graves são citadas: hidrocefalia, 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
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(Brimblecombe et al, 1977; Vowles et al, 1984) , estenose pilórica (Brimblecombe et al,

1977), duplicação vaginal e úter o septado (Vowles et al, 1984) .

Essas malformações graves não estavam presentes na criança, na

qual foi possível realizar todas as avaliações. Nos indivíduos adultos, apesar de não ter

sido possível avaliar essas todas estas características, a falta de interc orrências

médicas ao longo da vida sugere não haver malformações graves nes ses órgãos.

Assim, acreditamos que a região 5p13.3 não seja responsável por essas

malformações.

Cervera et al (2005) descreveram um caso de uma menina de cinco

anos com duplicação invertida 5p13.3-p15.3. As malformações da criança inclu íam

retardo mental grave, macrodolicocefalia, pregas epicânticas, fendas palpebrais

inclinadas para baixo, narinas antevertidas com raiz nasal deprimida, filtro curto, canto

da boca voltada para baixo, orelhas malformadas com rotação posterior , membros

hipotônicos, quarto e quinto dedos das duas mãos hipoplásicos com desvio ulnar no

quarto dedo, prega palmar única, hálux dos dois pés dorso flexionados e terceiro dedo

do pé acima do segundo. A tomografia computadorizada demonstrou atrofia de lobo

frontal, espaço subaracnóide pequeno  e displasia cortical. O braço curto do

cromossomo 5 é rico em genes cont íguos de forma que a inversão desses genes pode

agravar o fenótipo. Além do que, não foram utilizadas sondas específicas para região

de 5p13 de forma que o ponto de quebra pode envolver a região 5p13.2 ocasionando

as inúmeras malformações não presentes em nossos pacientes, destacando -se o

retardo mental grave.

Desta forma, acredita-se que a correlação da região 5p13.3 com as

caracterísicas encontradas nos presentes pacientes, principalmente o retardo mental

moderado, poderá possibilitar estudos futuros para mapeamento de genes candidatos

relacionados às malformações descritas.

Concluindo, a família em estudo, por apresentar vários indivíduos

afetados tanto pela monossomia 5p como pela trissomia 5p, possibilitou a avaliação

intra-familial, a partir do detalhamento clínico em vários pacientes . Assim, esses dados

com certeza auxiliarão na relação genótipo/fenótipo e no conhecimento da historia

natural das doenças e das possíveis intercorrências decorrentes dos desequilíbrios

cromossômicos.
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Desta forma, este trabalho contribuirá para a compreensão dos

mecanismos patogênicos envolvid os nas duas síndromes, bem como poderá auxiliar

no direcionamento de novas pesquisas visando o mapeamento de genes candidatos na

região em triplicada na família.

O estudo também trouxe o esclarecimento à família através do

aconselhamento genético, propor cionando a compreensão do risco de recorrência e

acompanhamento dos afetados.

Vale ressaltar o quanto é importante a avaliação citogenética no

diagnóstico das malformações para o direcionamento no tratamento da doença e um

aconselhamento genético preciso e  adequado.
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6 CONCLUSÕES

Foram identificados todos os pacientes com monossomia 5p e com

trissomia 5p, bem como todos os portadores da translocação na forma equilibrada.

As principais características clínicas da síndrome de cri -du-chat

descritas na literatura estavam presentes nos pacientes estudados.

As características clínicas encontradas nos pacientes estudados

com trissomia parcial 5p estão de acordo com o descrito na literatura considerando a

região em triplicata.

Tanto a monossomia 5p quanto a tr issomia 5p demonstraram

mudanças fenotípicas com o avanço da idade.

A avaliação intrafamilial das duas síndromes demonstrou haver

certa homogeneidade fenotípica.

O diagnostico das síndromes foi extremamente importante para o

prognóstico dos pacientes e possibilitou a introdução de terapias educacionais e de

reabilitação, principalmente nas crianças, as quais têm demonstrado um melhor

desenvolvimento em comparação aos pacientes adultos.

A determinação exata do ponto de quebra e do tamanho do

segmento envolvido no desequilíbrio cromossômico permitiu uma correlação genótipo -

fenótipo em ambas as síndromes.
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A região em monossomia nos pacientes estudados envolve a

região crítica da síndrome do cri -du-chat.

A região em trissomia nos pacientes est udados não envolve a

região crítica da síndrome da trissomia 5p.

Foi possível determinar através da correlação genótipo -fenótipo a

importância da região 5p13.3 na manifestação do fenótipo nos pacientes com trissomia

parcial 5p.

O estreitamento da região 5p13.3 na síndrome da trissomia parcial

5p, possibilitará estudos posteriores de mapeamento de genes envolvidos no fenótipo

dos pacientes.

A caracterização citogenética dos membros da família com risco de

prole com translocação não equilibrada possibi litou um aconselhamento genético

adequado dando à maioria dos indivíduos tranquilidade com relação aos aspectos

reprodutivos.



Anexos

115

7 ANEXOS

Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

 “Estudo citogenético – molecular de uma família com onze afetados vivos com monossomia
ou trissomia 5p e análise da segregação meiótica em espermat ozóides de portador da

translocação (5;15)(p13;p12)”

O objetivo deste trabalho é realizar estudo citogenético molecular na família

portadora de uma alteração nos cromossomos que é uma translocação

t(5;15)(p13;p11).

Essa alteração nos cromossomos pode est ar na forma equilibrada, o que não

causa nenhuma alteração física ou mental. No entanto, os indivíduos que possuem a

alteração na forma equilibrada têm um risco alto de passar para os filhos a alteração na

forma não equilibrada. Nesses casos, os filhos pod em ter materal do cromossomo 5 a

mais (trissomia 5p) ou a menos (monosomia 5p) e apresentarão as caracteísticas

dessas síndromes.

Será realizado o estudo ctogenético molecular a partir de amostras de sangue

periférico. Serão realizados o cariótipo (estudo dos cromossomos) e determinação dos

segmentos cromossômicos envolvidos no desequilíbrio genético. Serão estudados os

indivíduos afetados e membros da família com risco para translocação equilibrada.

Em um indivíduo do sexo masculino, portador da transloca ção na forma

equilibrada, será realizado o estudo dos espermatozóides para compreendermos o

processo de distribuição dos cromossomos na meiose e verificarmos os tipos e

frequências dos diferentes tipos da gametas formados (normais e com desequilíbrio

cromossômico). A amostra de sêmen será coletada no Laboratório DNA - Medicina Lab.

Genética e Biologia molecular, localizada na Av ACM 1116 sala 201 -D Itaigara

Salvador-Bahia, onde serão processadas para posterior análises no Laboratório de

Genética da UNIFESP. Poderá ser necessária a repetição da coleta uma vez que o

procedimento técnico para o estudo dos cromossomos é uma técnica difícil de ser

obtida.
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Este estudo deverá trazer benefícios para a família tais como: diagnóstico

preciso e aconselhamento genético a dequado para a família.

Os membros da família terão a liberdade de retirar seu consentimento a

qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à

continuidade de seu tratamento.

As identidades dos membros da família serão mantidas e m sigilo, ficando seu

conhecimento restrito à Disciplina de Genética da Universidade Federal de São Paulo –

Escola Paulista de Medicina, sendo assim respeitada sua privacidade. Os dados e

matérias coletados serão utilizados somente para esta pesquisa.

O material do estudo (dados cromossômicos, dados clínicos e documentação

fotográfica) será utilizado somente no meio científico – discussão de casos,

apresentação em congressos científicos e publicação em periódicos científicos.

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora

deste trabalho é a Profa. Acácia Fernandes Lacerda de Carvalho que pode ser

encontrada no Laboratório DNA - Medicina Lab. Genét ica e Biologia molecular,

localizada na Av ACM 1116 sala 201 -D Itaigara Salvador-Bahia – (71)3270-8800. E

qualquer dúvida sobre ética de pesquisa, procure o Comitê de Ética em Pesquisa (Rua

Botucatu, 572 – 1 andar/ telefone: (11)5571-1062/5539-7162).

Nos propomos, ainda a fornecer informações atualizadas sobre os resultados

parciais do trabalho e a indenizar os pacientes caso haja alguma lesão ou dano

causados pelos procedimentos ou venham a ser prejudicados em decorrência de sua

participação no grupo de es tudo. Não haverá despesas pessoais em qualquer fase do

estudo para os exames realizados pela UNIFESP e não há compensação financeira

relacionada à sua participação. Se existirem gastos adicionais estes serão absorvidos

pelo orçamento da pesquisa.

Responsáveis: Acácia Fernandes Lacerda de Carvalho

Dra Maria Isabel de Souza Aranha Melaragno

Dra Maria Betânia Pereira Toralles

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li

ou que foram lidas para mim, descrevendo o e studo “Estudo citogenético – molecular

de uma família com onze afetados vivos com monossomia ou trissomia 5p e análise da
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segregação meiótica em espermatozóides de portador da translocação

(5;15)(p13;p12)” .

Por meio deste instrumento autorizo a publicaçã o em revista científica do estudo

realizado em nossa família, incluindo a história do distúrbio genético, dados clínicos e

exames ou análises, assim como fotografias sem tarjas.

Através deste consentimento, acreditamos poder contribuir para o melhor

entendimento do distúrbio genético na nossa família.

 ___________________________________

Assinatura do paciente/responsável legal Data____/____/___

Nome: ____________________________________

Responsável pelos indivíduos:

_________________________________      _____________________________

_________________________________     _____________________________

_________________________________     _____________________________ ;

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para participação

neste estudo.

____________________________________

Assinatura do responsável pelo estudo Data____/____/____
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 Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética Institucional
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ABSTRACT

Introduction: Partial monosomy 5p (Cri du Chat syndrome) and partial trisomy 5p are

clinically well characterized syndromes, with several cases described in the literature.

This, however, is the first molecular-cytogenetic and clinical study with both syndromes

present in the same family. We describe eleven alive affected individuals with partial 5p

monosomy or trisomy resulting from a parental balanced translocation t(5;15)(p13;p12).

Objectives: The objectives of this work were to identify cytogenetically and clinically the

5p monosomy and trisomy cases and the carriers of the balanced translocation in the

family, to determine molecularly the breakpoint involved in the translocation, to evaluate

the intrafamilial phenotypic variations, to establish a genotype-phenotype correlation in

5p monosomy and trisomy, and to provide genetic counseling to the family. Casuistic

and methods: Four generations of a family were studied. Cytogenetic evaluation was

performed on G- and NOR-banded cultured lymphocytes. The fluorescence in situ

hybridization (FISH) technique with bacterial artificial chromosome (BAC) probes was

used to determine the breakpoint on 5p. Results: Six individuals with partial 5p

monosomy and five with partial 5p trisomy were identified, presenting the karyotypes

46,XX or XY,der(5)t(5;15)(p13;p12) and 46,XX or XY,der(15)t(5;15)(p13;p12),

respectively. Seven carriers of the balanced translocation were identified, six of them

with affected children. After using 12 BAC probes, the breakpoint was mapped to the

region corresponding to BAC RP11-1079N14, at 5p13.3, resulting in a deletion or

duplication of about 32 Mb in the studied patients. The intrafamilial clinical evaluation of

the patients with 5p monosomy showed that they presented most of the characteristics

described in the cat eye syndrome, whereas the patients with 5p trisomy displayed a

greater clinical variability, compared to the cases from the literature. Conclusions: The

study identified the individuals with 5p monosomy and trisomy and the carriers of the

balanced translocation, thus enabling to provide genetic counseling to the family. The

determination of the breakpoint and of the unbalanced chromosome segment made it

possible to establish a more precise karyotype-phenotype correlation and to better

characterize the partial 5p monosomy and trisomy syndromes.


