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RESUMO  

 

 

Os cromossomos em anel geralmente resultam de quebras em seus braços curto e 

longo seguidas pela fusão das extremidades fraturadas, causando a perda de material 

genético. Atualmente, com o surgimento de técnicas moleculares mais sensíveis é possível 

definir os pontos de quebra com precisão e descrever o mecanismo de formação de cada 

anel. No presente trabalho, foram analisados 13 pacientes com cromossomos autossomos 

em anel. Para avaliação da instabilidade do cromossomo em anel foram avaliadas 300 

metáfases de cada paciente, por meio de bandamento G e de FISH com sonda 

centromérica. Os pacientes portadores de r(14) e r(15) foram avaliados em dois períodos 

diferentes, com um intervalo de 19 anos, para a realização do estudo longitudinal. Somente 

os anéis dos cromossomos 4 (caso II) e 22 (casos XII e XIII) apresentaram-se estáveis de 

acordo com os critérios de Kosztolanyi (1987), enquanto os demais foram considerados 

instáveis. O estudo longitudinal mostrou que os r(14) e r(15) passaram de estáveis a 

instáveis no intervalo de tempo analisado. Apesar da instabilidade dos cromossomos em 

anel ter aumentado ao longo dos anos, esses dois pacientes não apresentaram agravamento 

no seu quadro clínico, tendo este se mantido estável. Através da técnica de SNP-array 

foram definidos os pontos de quebra e os mecanismos de formação dos anéis em 12 

pacientes. Para os anéis nos quais não foram observadas perdas de material genético no 

braço curto e nem no braço longo foram utilizadas as técnicas de MLPA e de FISH com 

sondas subteloméricas e teloméricas, respectivamente. Assim, os cariótipos dos pacientes 

foram determinados como: 46,XY,r(3)(p26.1q29), 46,XX,r(4)(p16.3q35.2), 

46,XY,r(10)(p15.3q26.2), 46,XX,r(10)(p15.3q26.13), 46,XY,r(13)(p13q31.1), 

46,XY,r(14)(p13q32.33), 46,XX,r(15)(p13q26.2), 46,XY,r(18)(p11.32q22.2), 

46,XX,r(18)(p11.32q21.33), 46,XX,r(18)(p11.21q23), 46,XY,r(22)(p13q13.33) e 

46,XX,r(22)(p12q13.2). Verificamos que os anéis cromossômicos foram formados por 

meio de diferentes mecanismos: quebras em ambos os braços cromossômicos seguidas 

pela fusão das extremidades fraturadas (pacientes IV, VIII e X); quebra em um dos braços 

cromossômicos seguida pela fusão com região subtelomérica do outro braço (pacientes I, 

II, VII e XII); quebra em um dos braços cromossômicos seguida pela fusão com a região 

telomérica oposta (pacientes III e IX); fusão de regiões subteloméricas (paciente  

xv 
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VI) e fusão de regiões teloméricas (paciente XI). Assim, os r(14) e um r(22) podem ser 

considerados anéis completos, uma vez que não houve perda de material genético 

relevante. O r(13) apresentou um mecanismo de formação mais complexo resultante da 

deleção de 11,1 Mb concomitante com uma duplicação intersticial de 1,5 Mb. Seu 

cariótipo foi definido como 46,XY,r(13)(p13q33.1).arr13q33.1(101,543,509-

103,001,462)x3,13q33.1q34(103,003,268-114,142,980)x1 dn. Nós concluímos que o 

fenótipo dos pacientes portadores de cromossomos em anel podem estar relacionados a 

diferentes fatores, entre eles instabilidade do cromossomo em anel e a haploinsuficiência 

gênica. Além disso, fatores epigenéticos relacionados à configuração do cromossomo em 

anel poderiam alterar a expressão gênica, uma vez que os pacientes com r(14) e r(22) 

apresentam alterações fenotípicas apesar serem portadores de anéis completos.  
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ABSTRACT 

 

Ring chromosomes usually result from breaks in their short and long arms followed by 

fusion of both ends causing genetic material loss. Nowadays with more sensible molecular 

techniques it is possible to better define the breakpoints and mechanism of ring 

chromosome formation. In this study we analyzed 13 patients with autosome ring 

chromosomes. We scored 300 metaphases from each patient lymphocyte cultures, using G 

banding and FISH with centromeric probes, in order to investigate the ring chromosome 

instability. A longitudinal study was done in patient VI with r(14) and in patient VII with 

r(15). They were investigated in two different periods with 19 years difference. Only the 

ring chromosomes 4 (case II) and 22 (cases XII and XIII) were considered stable since 

they present al lest 95% metaphases cells with only one monocentric ring, while the others 

were considered unstable. The longitudinal study showed that the r(14) and r(15) turned 

unstable during the period analyzed. In spite of the ring chromosomes instability had 

increased over the years, these patients did not present worse in clinical findings. Using the 

SNP-array technique, breakpoints and  mechanisms of ring chromosome formation were 

determined in 12 patients. For the rings that we did not observe loss of genetic material in 

the short neither in the long arm MLPA and FISH techniques with subtelomeric and 

pantelomeric probes, respectively, were used. Thus, the patients´ karyotypes were 

determined as: 46,XY,r(3)(p26.1q29), 46,XX,r(4)(p16.3q35.2), 46,XY,r(10)(p15.3q26.2), 

46,XX,r(10)(p15.3q26.13), 46,XY,r(13)(p13q31.1), 46,XY,r(14)(p13q32.33), 

46,XX,r(15)(p13q26.2), 46,XY,r(18)(p11.32q22.2), 46,XX,r(18)(p11.32q21.33), 

46,XX,r(18)(p11.21q23), 46,XY,r(22)(p13q13.33) and 46,XX,r(22)(p12q13.2). Different 

mechanisms were found to be involved in ring chromosome formation: from breaks in both 

chromosome arms, followed by end-to-end reunion (patients IV, VII-X and XII); from a 

break in one chromosome arm followed by fusion with the subtelomeric region of the other 

(patients I-II); from a break in one chromosome arm followed by fusion with the opposite 

telomeric region (patients III and IX); from fusion of two subtelomeric regions (patient 

VI); from telomere-telomere fusion (patient XI). Thus, the r(14) and one r(22) can be 

considered  complete  rings, since  there    was no loss of relevant  genetic  material. The 
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 r(13) showed a more complex mechanism of formation resulting in a deletion of 11.1 Mb 

concomitant  with  an  interstitial  duplication  of  1.5 Mb with karyotype                                   

determined as 46,XY,r(13)(p13q33.1).arr13q33.1(101,543,509-

103,001,462)x3,13q33.1q34(103,003,268-114,142,980)x1 dn. We concluded that the 

phenotypes of ring chromosome patients can be related with different factors, including 

gene haploinsufficiency, gene duplication and ring instability. Epigenetic factors related to 

gene expression changes due to the circular architecture of the ring chromosome must also 

be considered, since even patients with complete ring chromosomes can present associated 

phenotypic alterations, as observed in our patients with complete r(14) and r(22).   
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1. INTRODUÇÃO 

 Cromossomos em anel constituem uma alteração cromossômica estrutural que pode 

afetar tanto os cromossomos autossomos como os cromossomos sexuais, já tendo sido 

descritos para todos os cromossomos humanos. 

 Esses cromossomos em anel podem estar substituindo seu homólogo normal ou 

apresentar-se como um cromossomo supernumerário. Dependendo do tamanho e da 

constituição genética, os anéis cromossômicos podem ser encontrados em indivíduos com 

diferentes anormalidades fenotípicas podendo também ser observado em indivíduos 

normais.  

Outro fator que parece contribuir para tamanha variabilidade fenotípica é a 

instabilidade do cromossomo em anel, que pode acarretar na formação de células com 

configurações cromossômicas secundárias derivadas de trocas entre as cromátides irmãs 

dos cromossomos em anel como também na perda deste. 

Os cromossomos em anel foram muito estudados até a década de 80, sendo muito 

explorado o fenômeno da instabilidade do cromossomo em anel no decorrer do tempo e 

nos diferentes tecidos. No entanto, devido à indisponibilidade de recursos técnicos mais 

sensíveis, os anéis cromossômicos não puderam ser bem investigados quanto a seus pontos 

de quebra, mecanismos de formação e quanto à interpretação da ampla variabilidade de 

consequências fenotípicas que causavam em seus portadores. 

 Com o surgimento de novas metodologias como as técnicas de FISH com difrentes 

tipos de sondas, de MLPA e de arrays, os estudos com cromossomos em anel começaram 

a ter mais destaque de forma a se investigar de maneira mais refinada seus mecanismos de 

formação e suas diferentes consequências fenotípicas.  

 Atualmente tem sido descrito que um cromossomo em anel não é formado somente 

por quebras em seus braços curtos e longos seguidas de fusão das extremidades fraturadas 

mas que existem diferentes mecanismos envolvidos em sua formação, não sendo raro 

observar anéis cromossômicos íntegros formados pela fusão de suas regiões teloméricas, 

ou até mesmo anéis cromossômicos complexos formados a partir de uma deleção terminal 

seguida de uma duplicação invertida, originando um anel com deleção e duplicação 

parcial, o que pode causar consequências fenotípicas diferentes do que se acreditava.  

Além disso, mecanismos epigenéticos relacionados à configuração circular dos 

cromossomos em anel têm sido considerados como tendo influência no fenótipo. 



 21 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Cromossomos em anel  

Os cromossomos em anel são assim denominados por se apresentarem em formato 

circular como resultado de quebras nos seus braços curtos e longos, e posterior união das 

extremidades fraturadas (Miller e Therman, 2001; Le Caignec et al, 2004; Knijnenburg et 

al, 2007). Estima-se que sua frequência seja de 1 a cada 25.000 produtos de concepção 

reconhecidos (Jacobs, 1981).  

Os anéis têm sido observados para todos os cromossomos humanos. A formação da 

maior parte dos cromossomos em anel ocorre geralmente como um evento esporádico (de 

novo), que pode ocorrer durante a meiose ou no período pós-zigótico, embora haja relatos 

de anéis cromossômicos familiais (Bertini et al, 2008). A literatura tem revelado que cerca 

de 1% dos cromossomos em anel são herdados (Therman, 1986; Kosztolanyi, 1987; 

Kosztolanyi et al, 1991; Schinzel et al, 2001; Knijnenburg et al, 2007).  

Quase metade dos anéis autossômicos relatados envolve cromossomos 

acrocêntricos, sendo os mais comumente transmitidos, os dos cromossomos 20, 21 e 22 

(Palmer et al, 1977; Stoll e Roth, 1983; Hertz, 1987; Kosztolanyi, 1987; Back et al, 1989; 

Kennerknecht et al, 1990). O cromossomo em anel pode também ocorrer como um anel 

supernumerário, resultando em uma duplicação do material genético contido no anel 

(Fryns et al, 1986; Kosztolanyi, 1987; Kitatani et al, 1990; Kosztolanyi et al, 1991; Tümer 

et al, 2004). Lichtenbelt et al (2005) verificaram cromossomos em anel supernumerário em 

dois de 35.000 recém-nascidos da Dinamarca e em dois de 39.000 casos de diagnóstico 

pré-natal da Suécia. O livro Catalogue of Unbalanced Chromosome Aberrations in Man de 

Schinzel (2001) lista somente 33 casos de anéis cromossômicos autossômicos extras. 

De acordo com o International System for Human Cytogenetic Nomenclature 

(Shaffer et al, 2009), um cromossomo em anel (ring) é designado pela letra r, como por 

exemplo, no cariótipo 46,XX,r(18) de uma paciente com cromossomo 18 em anel. 

 

2.2 Mecanismo de formação de cromossomos em anel 

A maioria dos cromossomos em anel parece resultar de duas quebras terminais em 

ambos os braços cromossômicos seguidas pela fusão das extremidades quebradas levando 

à perda de material genético (Miller e Therman, 2001). Contudo, outros mecanismos para a 
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formação de cromossomos em anel têm sido descritos, como a união de uma quebra 

terminal em um dos braços do cromossomo com a região telomérica oposta (Henegariu et 

al, 1997; Sigurdardottir et al, 1999), fusão de sequências subteloméricas (Vermeesch et al, 

2002) e fusão telômero-telômero, sem perda de material genético (Henegariu et al, 1997; 

Sigurdardottir et al, 1999).  

McGinnis et al (1992) estudaram o mecanismo de formação de cromossomos em 

anel em 11 pacientes portadores de r(21) extra. Esses autores propuseram que o r(21) 

poderia ter sido formado de três maneiras diferentes: (1) decorrente de quebras e reuniões 

do braço curto e longo do cromossomo 21, resultando em monossomia parcial do braço 

longo distal; (2) decorrente da existência de um isocromossomo ou translocação 

Robertsoniana do cromossomo 21, originando um anel cromossômico dicêntrico, com 

quebra e fusão dos braços longos, ou ainda, (3) decorrente de quebras nos braços curto e 

longo do cromossomo 21, com posterior reunião, duplicação e troca de segmentos entre as 

cromátides irmãs. Esse último mecanismo pode originar diferentes fenótipos, desde 

fenótipo normal ao de pacientes gravemente afetados, dependendo de quais sequências de 

DNA estão duplicadas ou deletadas. 

Sheghezzi et al (1999) relataram um caso de cromossomo 9 em anel com uma 

duplicação invertida do segmento distal de 9p, observada somente pelo bandamento de alta 

resolução, sem deleção aparente. 

Um mecanismo mais complexo de formação do cromossomo em anel foi relatado 

por Kninjnenburg et al (2007), no qual um paciente portador de um cromossomo 14 em 

anel foi formado a partir de uma deleção terminal e uma duplicação invertida, verificada 

pela técnica de hibridação genômica comparativa por meio de arrays (array-CGH, do 

inglês, array based comparative genome hybridization). Da mesma forma, Rossi et al 

(2008) demonstraram em seu estudo que alguns cromossomos em anel podem se formar 

através de rearranjos complexos como uma deleção, seguida de duplicação e inversão de 

genes contíguos. Os autores observaram, em sete pacientes, que o anel se formou devido à 

inversão de uma região duplicada justaposta à região de deleção terminal. Obviamente esse 

mecanismo tem importantes implicações no fenótipo do paciente, devido não somente a 

uma simples deleção terminal, mas também associado à presença de uma duplicação. Há 

poucos casos na literatura sugerindo rearranjos como esse. Rossi et al (2008) acreditam que 

os mecanismos complexos levando à duplicação e deleção dos anéis é um processo com 

vários passos. Os autores sugerem que seria um evento pré-zigótico ocasionando a 
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formação de um cromossomo dicêntrico, seguido de uma quebra pós-zigótica originando 

um rearranjo do tipo inversão-duplicação-deleção e circularização do mesmo em algumas 

células. A observação de que esses cromossomos em anel estão presentes na maioria das 

células e que nenhuma linhagem celular apresentava o inv-dup-del, ou um simples 

cromossomo deletado, poderia ser explicada pela seleção precoce contra as linhagens 

celulares mais viáveis. Neste caso, um importante fator de seleção poderia estar 

relacionado à restrição da expressão da telomerase nos primeiros estágios embrionários, 

impedindo os cromossomos quebrados de serem estabilizados pela cicatrização telomérica. 

Com a utilização de sondas subteloméricas tornou-se possível mostrar que os 

cromossomos em anel podem ou não possuir pequenas deleções. O desenvolvimento de 

sondas para a técnica de hibridação in situ fluorescente (FISH, do inglês, fluorescent in situ 

hybridization) com sondas clonadas em cromossomos artificiais de bactérias (BACs, do 

inglês, bacterial artificial chromosomes) tem permitido a delimitação precisa dos pontos 

de quebra e a definição da extensão das deleções. Além da técnica de FISH, as técnicas de 

array-CGH e de arrays com sondas para polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs, 

do inglês, single nucleotide polymorphism) e para regiões de variação do número de cópias 

(CNVs, do inglês, copy number variations) permitem, tanto a determinação do ponto de 

quebra de uma maneira mais precisa e sensível, quanto à observação de diferentes 

rearranjos que possam estar presentes no cromossomo em anel (Bejjani e Shaffer, 2006; 

Ragoussis e Elvidge, 2006; Wicker et al, 2007; Rossi et al, 2008). 

 

2.3 Instabilidade dos anéis cromossômicos 

Os pacientes com anel cromossômico em geral apresentam uma segunda linhagem 

celular monossômica, devido à instabilidade do cromossomo em anel, durante as mitoses, 

causada por trocas entre cromátides irmãs. Essas trocas podem resultar na formação de 

anéis cromossômicos dicêntricos, os quais passam por ciclos de ponte-quebra-fusão-ponte, 

que resultará na sua perda, levando à formação de uma célula monossômica, a qual pode 

ou não ser viável (Miller e Therman, 2001). 

A ocorrência de trocas entre cromátides irmãs no anel cromossômico tem sido 

sugerida para a formação de anéis de tamanhos variados em indivíduos com mosaicismo 

cromossômico quanto ao anel (Lejeune, 1968). As trocas entre cromátides irmãs em um 

anel cromossômico monocêntrico pode produzir um cromossomo em anel dicêntrico 
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simétrico, caso as quebras nas cromátides irmãs ocorram no lado oposto ao centrômero e 

posterior ligação dessas (Figura 1c). De outro modo, quando a quebra das cromátides irmãs 

se dá próxima ao centrômero e estas se unem na mesma região, pode ser formado um 

cromossomo em anel dicêntrico assimétrico. Nesses casos, a extensão do segmento 

cromossômico em desequilíbrio correlaciona-se com a gravidade fenotípica (Lejeune, 

1968; Savary e Deminatti, 1977; Stetten et al, 1990; Wyandt, 1988; McGinnis et al, 1992). 
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Figura 1. Esquema do mecanismo de formação de cromossomos em anel, por meio de quebras simultâneas 

nos braços curto e longo e com subsequente fusão das extremidades fraturadas. (a) Replicação do 

cromossomo em anel e posterior segregação dos dois anéis para uma mesma célula-filha. (b) Formação de 

cromossomos em anel interligados, por meio de trocas entre cromátides irmãs. (c) Formação de um 

cromossomo em anel dicêntrico. (d) Formação de um cromossomo em anel aberto ou em bastão. 

 

Anéis cromossômicos com tamanhos e constituições genéticas variados são 

produtos esperados de cromossomos em anel dicêntricos. Assim, duplicações e deleções 

em um anel cromossômico monocêntrico são originadas, possivelmente, quando um anel 

dicêntrico se quebra na anáfase mitótica e as extremidades fraturadas se reúnem em um 

fragmento cêntrico para formar um novo cromossomo em anel nas células filhas (Wyandt, 

1988). 

Pode haver também a formação de dois anéis cromossômicos na mesma célula, 

provavelmente devido à não segregação dos anéis cromossômicos para os polos opostos no 

momento da anáfase, levando à formação de uma célula com dois cromossomos em anel 

(Figura 1a) e a outra sem o anel. Alternativamente, esse fenômeno ocorre quando duas 

trocas entre cromátides irmãs acontecem ao mesmo tempo em um anel cromossômico 
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monocêntrico, sendo que as cromátides trocadas realizam movimentos contrários, 

anulando o desequilíbrio gênico provocado pelas trocas cromatídicas. Por outro lado, 

cromossomos em anel interligados envolvem também duas trocas entre cromátides irmãs, 

mas que realizam o mesmo movimento de forma que a segunda troca não anula a primeira 

(Figura 1b) (Lejeune, 1968; Hoo et al, 1974; Niss e Passarge, 1975; Savary e Deminatti, 

1977). 

Em algumas metáfases podem ser encontrados anéis cromossômicos abertos ou em 

bastão sendo esses provavelmente, derivados de quebras anafásicas, desde que estas 

coincidam com o sítio das fraturas que deram origem à formação do cromossomo em anel 

e que não ocorra reunião das extremidades fraturadas. Uma explicação alternativa para a 

origem do anel cromossômico em bastão poderia ser a reabertura do cromossomo em anel 

na intérfase mitótica (Figura 1d). Entretanto, este mecanismo nunca foi demonstrado 

cientificamente. Por outro lado, o fenômeno da quebra anafásica é um processo observado 

por meio das pontes anafásicas (Niss e Passarge, 1975). 

Eventualmente, podem ser encontrados nas metáfases, fragmentos cromossômicos 

de diversos tamanhos sem o cromossomo em anel. Esses fragmentos podem ser originados 

de quebras aleatórias de anéis cromossômicos. Algumas dessas estruturas são muito 

grandes e provavelmente resultam de anéis cromossômicos dicêntricos (Pathak e Sinhá, 

1972; Niss e Passarge, 1975).  

Essas diferentes morfologias dos cromossomos em anel, como duplicado, aberto, 

com dois ou mais cromossomos em anel na mesma metáfase, anéis interligados, 

fragmentados, têm sido referidas como configurações secundárias do anel. 

A perda de material genético pode ser o resultado de quebras e reuniões de anéis 

intercruzados ocorrendo na célula em divisão, seguida da troca de cromátides irmãs na 

mitose (Kosztolanyi, 1987; Fang et al, 1995). A perda do anel cromossômico in vivo 

origina mosaicismo cromossômico, que resulta na monossomia de um cromossomo inteiro 

o qual deve contribuir para as características fenotípicas adicionais que podem estar 

presentes nos pacientes. A deficiência de crescimento comumente observada em muitos 

pacientes com diferentes anéis cromossômicos sugere que esse fenômeno seja devido à 

instabilidade mitótica e ao mosaicismo tecido específico (Kosztolanyi, 1987). 
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2.4 Considerações sobre a instabilidade dos anéis autossômicos em diferentes tecidos 

 Como já citado anteriormente existem relatos de formação do cromossomo em anel 

para todos os cromossomos humanos. Porém, existem anéis cromossômicos que são mais 

comuns como os de 6, 9, 13, 14, 15, 18, 21 e 22, sendo os demais observados em uma 

frequência menor.  

Alguns autores estudaram o comportamento do cromossomo em anel, 

principalmente em culturas de linfócitos de sangue periférico e de fibroblastos, a fim de 

investigar sua instabilidade, e em alguns casos se esta poderia influenciar na clínica de seus 

pacientes.   

A maioria dos estudos encontrados na literatura analisou culturas provenientes de 

linfócitos do sangue periférico e em alguns casos a cultura de fibroblastos da pele foi 

realizada simultâneamente para comparação da instabilidade do cromossomo em anel nos 

dois tecidos. 

Nas análises somente de culturas obtidas de linfócitos do sangue periférico foram 

observados anéis cromossômicos instáveis como os descritos por Bartram (1977), Lansky 

et al (1977), McDermott et al (1977), Perez-Castillo e Abrisqueta et al (1977), Fryns et al 

(1979), Jones et al (1981), Michels et al (1981), Krawczun et al (1984), Halal e Vekemans 

(1990), Narahara et al (1990), McKinley et al (1991), Zelante et al (1991), Borenstein et al 

(1992), McGinnis et al (1992), Yip et al (1996), Guala et al (1997), Boduroglu et al (1998), 

Dacou-Voutetakis et al (1999), Sigurdardottir et al (1999), Barajaras-Barajaras et al (2001), 

Yardin et al (2001), Kocks et al (2002), Vermeesch et al (2002), Kosho et al (2005), Lee et 

al (2005), Koç et al (2007) e Soysal et al (2009). Estes autores estudaram pacientes com 

diferentes cromossomos em anel e, em alguns trabalhos, mais de um paciente foi avaliado.  

As características fenotípicas nos pacientes portadores de cromossomo em anel são 

bem variáveis e parte delas deve ser devido ao comportamento instável do anel. Esta 

instabilidade pode ser resultante tanto da troca de cromátides-irmãs quanto da presença de 

sequências teloméricas intracromossômicas formando sítios frágeis, levando a um maior 

grau de mosaicismo e mais anormalidades fenotípicas (Vermeesch et al, 2002). 

Existem também raros relatos na literatura de transmissão familial de um 

cromossomo em anel como os citados por Riley et al (1981), Borenstein et al (1992) e 

Yardin et al (2001) que descreveram a transmissão do r(14), r(21) e r(18), respectivamente. 

No caso do r(21) descrito por Borenstein et al (1992), este segregou em quatro gerações, 
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sendo considerado estável na meiose devido à sua transmissão por três gerações e provável 

presença em quatro gerações. Nos casos relatados nesse artigo a mãe é normal, exceto pela 

microcefalia. A probanda apresenta desenvolvimento normal, porém com microcefalia, 

grave retardo de crescimento e possíveis problemas comportamentais. Visto que ambos 

r(21) são molecularmente idênticos, a variação fenotípica observada nesses quatro 

portadores de r(21) é provavelmente decorrente da perda do cromossomo em anel, de 

rearranjos secundários tecidos específicos e de diferenças ambientais durante o 

desenvolvimento. Adicionalmente, as diferenças fenotípicas observadas entre a mãe e a sua 

filha podem resultar de variações alélicas ou interações epistáticas de genes presentes na 

região deletada. 

No entanto, existem relatos de diferentes cromossomos em anel considerados 

estáveis a partir da análise de culturas obtidas de linfócitos do sangue periférico como os 

citados por Lindenbaum et al (1973), Fryns et al (1982, 1998), Arinami et al (1986), 

Freyberger et al (1991), McLean et al (2000), Luciani et al (2003), Battini et al (2004), 

Bedoyan et al (2004), Balci et al (2006) e Sankar et al (2006).  

Tsukino et al (1980) relataram uma paciente com cariótipo 46,XX,r(10)(p15q26) 

sendo que em culturas de linfócitos do sangue periférico, a maioria das metáfases continha 

um cromossomo em anel monocêntrico e um cromossomo 10 normal, algumas 

apresentavam dois cromossomos em anel ou nenhum. Os pesquisadores então resolveram 

analisar culturas de linfócitos do sangue periférico preparadas durante um intervalo de dois 

a sete dias. A cada dia, 100 metáfases eram contadas. No segundo dia, 96 metáfases eram 

46,XX,r(10), três apresentavam cromossomo em anel dicêntrico e uma havia perdido o 

anel. Nos dias que se seguiram, o número de metáfases aneuplóides aumentou alcançando 

21% depois de sexto dia. Dessas 15% apresentavam o cariótipo 45,XX,-10. Cromossomos 

em anel dicêntricos foram observados todos os dias em uma baixa frequência, exceto no 

quarto dia.  

Sodré et al (2010) analisaram seis pacientes dos quais três possuíam r(14) e um de 

cada com r(4), r(15) e r(18). Foram realizadas culturas de linfócitos de 48 e 72 horas com o 

objetivo de avaliar se diferenças no tempo de cultura poderiam interferir na instabilidade 

do cromossomo em anel. Nas culturas de 48 horas os cromossomos em anel de 4 e os três 

cromossomos em anel de 14 foram considerados estáveis, enquanto os r(15) e r(18) foram 

considerados instáveis. Nas culturas de 72 horas somente os dois cromossomos em anel de 

14 e de 18 foram considerados instáveis. Os autores não observaram uma clara correlação 
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entre o tamanho cromossômico e a instabilidade do cromossomo em anel, como sugerido 

por Lejeune (1968) e Kosztolányi (1987), assim como entre os anéis completos e os com 

deleção. Foi observado também que a instabilidade do cromossomo em anel pode variar 

entre os diferentes anéis cromossômicos (4, 14, 15, e 18), e até mesmo quando esses anéis 

são iguais, como apresentado pelos casos três casos de r(14) estudados. Chitayat et al 

(1987) também observaram resultados semelhantes de instabilidade presentes em seu 

paciente portador de cromossomos em anel e nos casos revisados da literatura. 

Existem autores que analisaram tanto culturas de linfócitos do sangue periférico 

quanto culturas obtidas de fibroblastos da pele, para verificar se havia alteração na 

instabilidade do cromossomo em anel nos dois tecidos analisados. Alguns autores 

observaram que o anel cromossômico era instável nos dois tecidos (Sparkes et al, 1978; 

Witkowski et al, 1978; Simoni et al, 1979; Ledbetter et al, 1980; Zuffardi et al, 1980; 

Lippe et al, 1981; Kondo et al, 1984; Frizzley et al, 1999; Talvik et al, 2000; Morrisstte et 

al, 2001). Outros observaram que o anel era estável em ambos (Fryns et al, 1988; 

Calabrese et al, 1994; Tümer et al, 2004). Raros casos foram observados nos quais o 

cromossomo em anel era estável em um tecido e instável no outro (Hunter et al, 1977; 

Funderburk et al, 1979). 

Existem autores que analisaram, além de culturas obtidas de linfócitos do sangue 

periférico e culturas de fibroblastos da pele, culturas de líquido amniótico, linfócitos de 

cordão umbilical entre outros.  

Nakai et al (1983) relataram um paciente com cariótipo 46,XY,r(10)(p15q26) no 

qual foram analisadas metáfases obtidas de culturas de linfócitos do sangue periférico, 

fibroblastos da pele e de linhagem celular linfoblastóide infectada pelo vírus Epstein-Barr. 

Das 100 metáfases analisadas de culturas de linfócitos do sangue periférico, 91% 

apresentaram cariótipo 46,XY,r(10), 5% apresentaram 45,XY,-10 e 3% apresentaram um 

cromossomo em anel dicêntrico, sendo que em um deles, o anel cromossômico estava 

intercruzado. Das 38 metáfases analisadas de culturas de fibroblastos da pele, 84% eram 

46,XY,r(10), 13% eram 45,XY,-10 e 3% apresentaram um cromossomo em anel 

dicêntrico. Das 22 metáfases analisadas de linhagem celular linfoblastóide infectada pelo 

vírus Epstein-Barr, 90% apresentaram cariótipo 46,XY,r(10), 4,5% apresentaram ausência 

do cromossomo em anel e 4,5% apresentaram cromossomo em anel dicêntrico. 

Stetten et al (1984) avaliaram um paciente portador de r(21)(p13q22.3)  através da 

análise de 80 metáfases de culturas do líquido amniótico das quais 12% apresentavam 45 
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cromossomos com perda do anel de 21. O cromossomo em anel presente na maioria das 

metáfases parecia variar em tamanho em mais da metade das metáfases analisadas, com o 

cromossomo em anel apresentando uma duplicação da banda q21. Estes resultados foram 

confirmados através da análise de culturas de fibroblastos da placenta e prepúcio. Após o 

nascimento, das 100 metáfases analisadas a partir de culturas de linfócitos do sangue 

periférico, o r(21) estava presente em quase todas as metáfases, sendo que em 40% delas o 

cromossomo em anel era menor do que seu homólogo 21, em 50% era maior e 10% eram 

monossômicas para o cromossomo 21.  A monossomia do cromossomo 21 resultante da 

perda do r(21) instável e a trissomia parcial do mesmo em algumas metáfases devido à 

formação de cromossomos em anel duplos ou triplos contribui assim para a variabilidade 

fenotípica (Borenstein et al, 1992). 

 Brandt et al (1992) descreveram um paciente com r(13) e sintomas clínicos como 

anencefalia e malformações múltiplas. A análise citogenética de metáfases derivadas de 

culturas de fibroblastos da pele mostrou 92% das células 46,XY,r(13)(p11q21.1). Em 8% 

das células somente 45 cromossomos foram observados sem o anel. A análise por meio da 

técnica de FISH utilizando sonda centromérica específica para o cromossomo 13 mostrou 

que das 68 metáfases analisadas, 47% eram 45,XY,-13, 3% eram 46,XY,dic 

r(13)(p11q21.1;p11q21.1) e o restante apresentava cariótipo 46,XY,r(13)(p11q21.1).

 Chen et al (2001) diagnosticaram intra-útero, um paciente com anencefalia que 

apresentava r(13) em mosaico. A amniocentese durante a gravidez revelou cariótipo 

46,XX,r(13)(p11q32)[17]/45,XX,-13[5], enquanto que a análise dos fibroblastos da pele 

pós-natal revelou o cariótipo 46,XX,r(13)(p11q32)[31]/45,XX,-13[8].  

Chen et al (2003) relataram o diagnóstico pré-natal de um paciente portador de 

r(22) com restrição de crescimento intra-uterino e anormalidades cardiovasculares. A 

análise obtida de culturas do líquido amniótico mostrou cariótipo 

46,XX,r(22)(p13q13.31)[15]/45,XX,-22[6]. Foram realizadas também culturas de 

linfócitos de sangue do cordão umbilical e de hepatócitos que apresentaram cariótipos 

46,XX,r(22)(p13q13.31)[82]/45,XX,-22[7]/46,XX,dic r(22)(p13q13.31;p13q13.31)[11] e 

46,XX,r(22)(p13q13.31)[23]/45,XX,-22[9]/46,XX,dic r(22)(p13q13.31;p13q13.31)[3], 

respectivamente. 

 Glass et al (2006) relataram dois pacientes portadores de r(15). Em um deles, ainda 

na fase gestacional, foi realizada cultura de amniócitos devido ao resultado de ultrassom 

alterado e em 61% das metáfases analisadas foi observada a presença do cromossomo em 
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anel e nas demais foram observados perda do anel e a presença de aberrações secundárias. 

Posteriormente, foi realizada cultura de linfócitos do sangue periférico para confirmação 

do cariótipo pré-natal, podendo-se observar a presença do cromossomo em anel em 42 

metáfases e ausência do mesmo em outras quatro. Foi realizada uma análise adicional em 

culturas de fibroblastos observando-se 43,4% das metáfases com 46 cromossomos e anel 

cromossômico monocêntrico e as demais com cromossômos em anel dicêntricos e sem o  

anel. A análise das culturas de linfócitos do sangue periférico do outro paciente mostrou a 

presença do cromossomo em anel em todas as metáfases analisadas e ausência de 

aberrações secundárias. 

 Carreira et al (2007) descreveram quatro casos com até cinco linhagens celulares 

diferentes envolvendo anormalidades numéricas e estruturais do cromossomo 18. Dois dos 

casos apresentaram anormalidades durante o exame de ultrassom, no pré-natal. A análise 

das células do líquido amniótico destes pacientes revelou os cariótipos 

46,XY,r(18)[36]/45,XY,-18[7] e 46,XY,r(18)[90]/45,XY,-18[10]. Para o primeiro paciente 

aqui relatado foi realizada uma análise adicional por meio da técnica de FISH, utilizando 

sondas centromérica e subtelomérica para o cromossomo 18, podendo-se identificar duas 

linhagens celulares extra: 46,XY,r(18)[36]/45,XX,-18[7]/47,XY,r(18),+r(18)[1]/46,XY,dic 

r(18)[1]. O terceiro caso estudado pelos autores era o de gêmeas monozigóticas, ambas 

com anormalidades fenotípicas similares. O resultado da análise do cariótipo mostrou o 

r(18) em todas as células analisadas. A análise adicional, por meio da técnica de FISH 

utilizando sondas centromérica e subtelomérica, mostrou diferentes linhagens celulares 

para as duas crianças, com metáfases exibindo anéis duplos, mais de um cromossomo em 

anel e perda do mesmo. 

 Chen et al (2007) relataram um paciente no qual o diagnóstico pré-natal revelou 

cariótipo 46,XY,r(4)(p15.2q35.2). Foi realizada a análise de 23 metáfases obtidas de 

cultura de amniócitos que revelou 52,1% de células 45,XY,-4 e 47,8% de células 

46,XY,r(4). Após o nascimento, as culturas de linfócitos de sangue do cordão umbilical 

(cordocentese) e de fibroblastos da pele revelaram 79% e 77.5% de metáfases 46,XY,r(4) 

respectivamente, e as demais apresentavam ausência do cromossomo em anel ou anéis com 

aberrações secundárias. Em culturas de vilosidade coriônica, foram analisadas 40 

metáfases, das quais 32,5% apresentaram cariótipo, 45,XY,-4 e 67,5%, cariótipo 

46,XY,r(4). Assim, o cromossomo em anel neste paciente mostrou-se instável em todos os 

tecidos investigados. 
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 Manolakos et al (2009) diagnosticaram durante o exame pré-natal um feto com 

r(15) a partir de culturas de vilosidade coriônica. Com 15 semanas de gestação, uma 

amniocentese foi realizada e a cultura do líquido amniótico revelou o cariótipo 

46,XX,r(15)(p11.1q26.3)[21]/45,XX,-15[9]. 

 

2.5 Estudos longitudinais em indivíduos portadores de anéis cromossômicos   

Há poucos trabalhos na literatura que relatam o seguimento clínico e citogenético 

de pacientes com cromossomos em anel de forma a auxiliar no estabelecimento do 

prognóstico e das possíveis intercorrências que possam acometer os pacientes (Lacassie et 

al, 1999).  

O acompanhamento clínico por 25 anos de um paciente com epilepsia grave e anel 

do cromossomo 20 foi relatado por de Falco (2006) mas não houve o estudo longitudinal 

da instabilidade desse cromossomo. 

A grande maioria dos relatos referentes ao estudo citogenético de pacientes 

portadores de mosaicismo cromossômico computa a frequência de células contendo um 

anel cromossômico e a de células de outras linhagens cromossômicas em função da idade 

do paciente, sem correlacioná-las com o fenótipo. Além disso, muitas vezes, a diferença de 

tempo entre as coletas de amostra é muito pequena para que haja diferença na porcentagem 

de células portadoras e não portadoras do cromossomo em anel.   

 Em casos em que havia uma linhagem cromossomicamente normal, como no 

relatado por Lucas et al (1963), em um paciente com anel do cromossomo 18, e por Atkins 

et al (1966), em um paciente com anel supernumerário de origem desconhecida, foi 

verificado um aumento da frequência de células normais em relação à de células com anel 

com a idade. Por outro lado, Parker et al (1974) acompanhando uma paciente com 

mosaicismo cromossômico 46,XX,r(4)/46,XX por sete anos verificaram um aumento na 

proporção de células contendo o anel cromossômico.  

Em um estudo mais recente, Arnedo et al (2005) relataram um caso de anel de Y 

transmitido de pai para filho os quais demonstraram porcentagens de mosaicismo similares 

por perda mitótica do cromossomo em anel. 

Interessante é o caso descrito por Speevak et al (2003) que, ao diagnóstico pré-

natal, identificaram um anel do cromossomo 19 herdado o qual apresentava hibridação 
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com a sonda pantelomérica e com as sondas subteloméricas de 19p e 19q indicando ter 

havido fusão das extremidades do cromossomo 19 para a formação do anel. O estudo do 

comportamento do cromossomo em anel em cultura de fibroblastos fetais da primeira até a 

15ª passagem revelou um aumento de células normais de 2% para 74,8%. O estudo 

molecular revelou heterozigosidade para marcadores de microssatélites de DNA 

evidenciando que a linhagem normal havia sido formada pela abertura do anel e não pela 

perda do cromossomo em anel seguida da duplicação do cromossomo 19 normal. 

Esse mecanismo difere do caso com mosaicismo 46,XY,r(8)/46,XY descrito por 

Gradek et al (2006) no qual da idade de nove até 19 anos, a porcentagem de células 

normais em metáfases de culturas de linfócitos aumentou de 0 para 23%. Foi verificado 

por meio da análise de onze marcadores polimórficos de DNA que o anel de 8 era de 

origem materna e que as células com cariótipo normal se originaram pelo resgate da 

monossomia após a perda do r(8) e subsequente duplicação do cromossomo 8 paterno 

intacto resultando em isodissomia uniparental. As culturas de fibroblastos da pele também 

apresentaram um alto grau de mosaicismo das linhagens celulares aberrantes, e uma 

porcentagem ligeiramente maior (36%) de metáfases normais.  

 Observando-se os pacientes portadores de anel cromossômico em mosaico com 

linhagens celulares normais, alguns autores puderam verificar uma variação na proporção 

de células com o anel cromossômico e com a perda deste ao longo dos anos. 

 Lucas et al (1963) relataram uma paciente portadora de r(18) em mosaico na qual 

foi verificado que, com o aumento da idade da paciente, a frequência de células com o 

cromossomo em anel diminuiu e a com cariótipo normal aumentou nas culturas de 

linfócitos do sangue periférico examinadas em diferentes épocas. O cromossomo em anel 

se mostrou extremamente estável e somente em algumas células pôde-se verificar a 

presença de anéis duplos ou de dois anéis cromossômicos. Em culturas de fibroblastos, 

foram observadas algumas células com 45 cromossomos sem o r(18) que se originaram 

provavelmente pela perda do anel. É possível que nos tecidos dessa paciente, a proporção 

de células contendo o cromossomo em anel deve diminuir com a idade e que a baixa 

incidência de células com dois anéis cromossômicos deve refletir a estabilidade da 

estrutura do anel. 

 A maioria dos relatos de mosaicismo envolvendo cromossomos em anel mostram 

que eles são estáveis em diferentes tecidos.  No entanto, Parker et al (1974) relataram uma 

criança com cariótipo 46,XX,r(4)/46,XX em mosaico, na qual a proporção de células com 
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o cromossomo em anel aumentou de 9% para 72% em um período de sete anos enquanto 

que Hecht (1969a) relatou um aumento na frequência de células com o cromossomo em 

anel de 54% para 95% em uma criança com cariótipo 45,XY,-4/46,XY,r(4) em um período 

de quatro anos. Esses dados indicam que as células contendo o cromossomo em anel 

podem apresentar uma vantagem seletiva in vivo, em alguns casos, contradizendo o 

princípio geral que diz que as células normais apresentam uma vantagem seletiva em 

relação às células que contém o cromossomo em anel. 

 Sybert et al (1988) avaliaram um paciente portador de r(19) em mosaico. Este 

paciente foi acompanhado do nascimento até os seis meses de idade no qual foram 

realizadas culturas obtidas de linfócitos do sangue periférico e de fibroblastos da pele para 

confirmação do mosaicismo. Somente a cultura de fibroblastos da pele apresentou 

cariótipo normal, as demais mostraram duas linhagens cromossômicas sendo uma com o 

anel e outra normal. Aos seis meses da idade, uma nova cultura de fibroblastos de tecido 

cardíaco foi realizada confirmando o mosaicismo para o r(19), que estava presente em 8% 

das 50 células examinadas. Outros dois tecidos, de pele e perivascular, também foram 

analisados neste período e não mostraram nenhuma evidência de r(19). A cultura de 

linfócitos do sangue periférico foi repetida e a presença do r(19) foi observada em 16% das 

50 metáfases analisadas.   

 Fryns et al (1990a) relataram o seguimento clínico de três pacientes portadores de 

r(15) por um período de seis a nove anos, mas não mencionam a realização de culturas de 

células para nenhum deles. Dois dos pacientes estudados foram acompanhados desde o 

nascimento, e o terceiro foi observado em intervalos regulares dos seis anos e meio até os 

14 anos de idade. Os dados do desenvolvimento físico e crescimento dos três pacientes 

demonstram que o atraso de crescimento pós-natal era evidente em todos eles. No período 

neonatal e durante os primeiros anos de vida a aparência facial é distinta com face 

triangular, boca pequena e lábios finos. No entanto, estas características faciais se tornam 

menos evidentes na idade escolar e desaparecem completamente depois da puberdade. 

Foram realizadas nos três pacientes repetidas avaliações psicológicas com determinação do 

QI, que se manteve estável nas diferentes idades, ao contrário do que é observado com os 

dados de QI dos pacientes com trissomia do cromossomo 21 e X-frágil, cujos valores 

diminuem com a idade. Outra característica observada neste pacientes foi uma dificuldade 

pronunciada em se comunicar por volta dos quatro a seis anos, desaparecendo 

completamente alguns anos mais tarde. A adaptação social e integração foram totalmente 
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normais sendo que alguns problemas de déficit de atenção e comportamental melhoraram 

antes dos sete anos. 

Yung et al (1990) também estudaram um paciente portador de r(19) em mosaico. 

No período pré-natal os autores verificaram mosaicismo sendo que dentre as 108 metáfases 

analisadas 79% apresentaram cariótipo normal, 19% apresentaram metáfases com um 

cromossomo em anel e 2% apresentaram 45 cromossomos com ausência do r(19). Aos três 

anos de idade foram realizadas novas culturas de linfócitos do sangue periférico e de 

fibroblastos da pele. Nas culturas de linfócitos das 100 metáfases analisadas 84% 

apresentaram cariótipo normal e 16% apresentaram cariótipo 46,XY,r(19). No entanto, nas 

culturas de fibroblastos da pele das 86 células analisadas, nenhuma apresentou o 

cromossomo em anel, sendo todas normais.  

 Paz-e-Miño et al (1990) avaliaram uma paciente portadora de r(6) em mosaico para 

investigar a instabilidade do cromossomo em anel ao longo de oito anos. Foram realizadas 

nove coletas em datas diferentes para realização de culturas de linfócitos do sangue 

periférico e 100 metáfases foram analisadas em cada estudo. Uma linhagem normal com 

46 cromossomos foi encontrada em todas as culturas, além de uma linhagem com 46 

cromossomos e o r(6). Foram encontradas células com vários tipos de anéis 

cromossômicos: monocêntricos, interligados, dicêntricos, abertos, com tamanhos variados 

e sem anel, sendo que estas linhagens celulares apresentaram uma pequena porcentagem de 

variação ao longo do tempo. Os autores realizaram culturas de linfócitos do sangue 

periférico de 48, 72 e 96 horas para verificar se outras linhagens celulares com ou sem o 

anel cromossômico diferentes daquelas observadas em culturas de 72 horas poderiam ser 

observadas, mostrando um comportamento distinto do cromossomo em anel in vitro, o que 

não foi evidenciado. Ao final do estudo, os autores concluíram que o tempo de cultura não 

influenciava no comportamento do anel cromossômico e que não houve uma variação 

significante na frequência de células normais e com o cromossomo em anel ao longo de 

oito anos, sugerindo que alguns cromossomos em anel são mais estáveis que outros.  

Lacassie et al (1999) acompanharam por 10 anos um paciente com anel completo 

do cromossomo 2, sem deleção importante, o que caracteriza a “síndrome do cromossomo 

em anel” proposta por Cote et al (1981). Interessante é o fato de o paciente ter apresentado, 

ao nascimento, o cromossomo em anel em todas as metáfases de linfócitos periféricos 

analisadas, enquanto que, aos sete anos de idade, o anel estava presente em apenas 65% 
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das células analisadas, sendo muitos dos anéis com variação de tamanho havendo uma alta 

porcentagem de células que apresentavam 45 cromossomos com perda do anel.  

 A maioria dos trabalhos citados acima estudaram pacientes portadores de cariótipo 

mosaico e verificaram apenas a alteração na frequência de células com o cromossomo em 

anel e normais, tanto em culturas de linfócitos do sangue periférico quanto em culturas de 

fibroblastos em alguns casos. Em geral, as culturas de fibroblastos foram realizadas uma 

única vez (Varela et al, 1969; Yung et al, 1990; Smith et al, 1991), não se podendo notar se 

houve aumento ou não da frequência de células com o cromossomo em anel ao longo do 

tempo. Lucas et al (1963) observaram uma diminuição das células com o cromossomo em 

anel ao longo dos anos, enquanto que Sybert et al (1988) observaram um aumento das 

células com cromossomo em anel com o tempo, porém esse fenômeno dependia do tipo de 

tecido analisado. 

 Em relação às culturas de linfócitos do sangue periférico, alguns autores não 

observaram variação na frequência de células com ou sem o cromossomo em anel, em 

relação às células normais com o passar dos anos (Varela et al, 1969; Sybert et al, 1988; 

Paz-e-Miño et al, 1990; Yung et al, 1990; Smith et al, 1991). Alguns autores, por outro 

lado, puderam observar um aumento no número de células com o cromossomo em anel em 

relação às células normais (Hecht et al, 1969a; Parker et al, 1974; Sutherland et al, 1978), 

enquanto outros observaram uma diminuição no número de células com cromossomo em 

anel em relação às células normais com a idade (Lucas et al, 1963; Gradek et al, 2006). 

 Somente o trabalho de Smith et al (1991) porém, faz comparação entre o aumento 

ou diminuição da instabilidade dos cromossomos em anel e as consequências fenotípicas 

para o paciente, que neste caso permaneceram estáveis.   

 São raros os casos relatados na literatura de pacientes portadores de cromossomo 

em anel com seguimento longitudinal que não apresentam mosaicismo cromossômico, 

como o de Lacassie et al (1999), no qual não é relatado se a clínica do paciente foi afetada 

ao longo dos anos, e o de Smith et al (1991) no qual foi estudada uma paciente portadora 

de r(15) em mosaico por 29 anos. 
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2.6 Correlação genótipo/fenótipo 

Os cromossomos em anel têm sido observados tanto em pacientes que apresentam 

as mais diversas alterações fenotípicas, como em indivíduos com fenótipo normal 

(Schinzel, 2001). 

Há dois tipos principais de cromossomos em anel que podem estar associados tanto 

a um fenótipo normal como a um quadro fenotípico com deficiência mental, retardo de 

crescimento, mas com ausência de malformações maiores: (1) anel completo ou quase 

completo substituindo um homólogo normal, e (2) anel muito pequeno supernumerário 

consistindo de cromatina pericentromérica.  

O fenótipo dos pacientes portadores de anéis cromossômicos pode variar do normal 

ao com complicações mais graves, dependendo do tamanho do cromossomo em anel e da 

taxa de mosaicismo (Le Caigneec et al, 2004). Os cromossomos em anel podem resultar 

em atraso do crescimento (especialmente quando há anéis grandes) e malformações 

associadas ou não à deficiência mental, o qual pode variar de leve a moderada (Vermeesch 

et al, 2002). 

O termo “síndrome do anel” tem sido utilizado para casos raros associados a anéis 

aparentemente inteiros, independente do cromossomo envolvido nos quais os pacientes 

podem apresentar grave atraso de crescimento, características dismórficas menores, 

deficiência mental de suave a moderada, sem malformações maiores. Tem-se sugerido que 

a síndrome do anel não é uma consequência da perda de material genético, mas sim devido 

à morte celular e à instabilidade do anel (Cote et al, 1981; Kosztolanyi et al, 1987; Le 

Caigneec et al, 2004; Kosho et al, 2005). 

A quebra do braço curto e longo do cromossomo com sua posterior fusão levando à 

formação do cromossomo em anel, resultando em monossomia parcial das porções distais 

terminais destas regiões, frequentemente causa deficiência mental e malformações 

(Kosztolanyi et al, 1987).  

As características fenotípicas de pacientes com cromossomos em anel em geral se 

sobrepõem às dos pacientes com as deleções terminais correspondentes (Gardner e 

Sutherland, 2004). Assim, o fenótipo resultante de anéis de acrocêntricos é similar ao 

daqueles verificados em deleções terminais de seus braços longos (McGinnis et al, 1992).  

A maior dificuldade em se estabelecer a corrrelação genótipo/fenótipo nos 

portadores de anel é que, além das deleções primárias associadas com a formação do anel, 
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perdas e ganhos de material secundário podem acontecer devido à instabilidade do anel 

cromossômico e de trocas de segmentos entre as cromátides irmãs durante as mitoses. 

Acredita-se que esse mosaicismo dinâmico é a causa da “síndrome do anel”, na qual o 

atraso de crescimento sem qualquer outra anormalidade clínica é frequentemente 

observada (Tümer et al, 2004). 

Jenderny et al (1993) relataram uma menina com anomalias faciais, defeito 

cardíaco complexo e anomalias menores que apresentava cariótipo 46,XX,r(18). O anel 

cromossômico nesse caso foi herdado de sua mãe, assintomática que apresentava uma 

baixa porcentagem (2%) de mosaicismo.  

As técnicas clássicas de bandamento utilizadas para o estudo de cromossomos em 

anel muitas vezes são incapazes de detectar ganhos ou perdas sutis de material genético, 

dificultando em muitos casos a correlação genótipo/fenótipo. Além disso, além da 

formação de cromossomo em anel com perda dos segmentos distais, existem relatos de 

mecanismos alternativos sem perda de material genético.  

Com o surgimento das técnicas moleculares, como as de FISH e array-CGH entre 

outras, o estudo dos cromossomos tem sido mais refinado, possibilitando-se a verificação 

precisa dos pontos de quebra, dos tamanhos das deleções e a identificação de pequenos 

rearranjos associados e diferenças submicroscópicas entre os pacientes (Hermsen et al, 

2005; Glass et al, 2006). 

Tümer et al (2004) estudaram três pacientes portadores de r(15) através de FISH 

usando sondas clonadas em BACs para definir o ponto de quebra e verificar a quantidade 

de DNA perdida, associando-a às características fenotípicas dos pacientes. Dois desses 

pacientes tiveram os mesmos genes deletados e seus quadros clínicos eram semelhantes. O 

terceiro paciente apresentava uma deleção maior e malformações graves, incluindo defeito 

cardíaco congênito. 

Hermsen et al (2005) estudaram um caso com hipomelanose de Ito que apresentava 

um anel do cromossomo 19 em todas as metáfases analisadas de culturas de linfócitos 

periféricos. As técnicas de FISH e de array-CGH revelaram que não houve perda de 

sequências subteloméricas, nem de material eucromático, de forma que os autores 

atribuíram a doença a um possível mosaicismo decorrente da instabilidade do cromossomo 

em anel. 
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A caracterização clínica e molecular por meio de microssatélites em 35 indivíduos 

com anel do cromossomo 22 foi realizada por Jeffries et al (2005). Todos os pacientes 

apresentavam dificuldades de aprendizado que variava de moderado a grave com atraso de 

linguagem, com exceção de um que apresentava a deleção de menor tamanho. Foi 

observada associação com autismo e com alterações dismórficas, principalmente as 

craniofaciais e as de porções distais dos membros. As análises do fenótipo e do tamanho da 

deleção sugerem que o gene SHANH3/PROSAP2 seja um gene candidato ao autismo ou ao 

desenvolvimento cerebral anormal. 

Purandare et al (2005) estudaram dois casos de r(9)(p24q34) com perda de pelo 

menos 115 kb e 95 kb em 9p e 9q terminal, respectivamente. Os autores acreditam que a 

variabilidade fenotípica entre os pacientes, apesar da similaridade dos pontos de quebra 

identificados por FISH, poderia ser explicada por diferenças submicroscópicas entre os 

pontos de deleção, pela instabilidade do anel, pela interação com outros genes no fenótipo 

ou por variações nas condições do ambiente fetal. 

Kosho et al (2005) estudaram um caso de anel do cromossomo 2 sem perda das 

regiões subteloméricas e revisaram os casos de “síndrome do anel” destacando a 

importância do uso de FISH com sondas subteloméricas específicas para se poder prever o 

prognóstico clínico desses pacientes. 

A identificação da origem parental dos cromossomos alterados, inclusive de 

cromossomos em anel, bem como o mapeamento dos pontos de quebra cromossômico têm 

sido auxiliados pela análise de marcadores polimórficos de microssatélites de DNA 

(Tümer et al, 2004; Jeffries et al, 2005; Bonnet et al, 2006).  

No caso do cromossomo 15, a origem parental do r(15) pode contribuir para o 

fenótipo dos pacientes, uma vez que há imprinting genômico de uma porção de seu braço 

longo (Butler et al, 1988; Kitatani et al, 1990; Roback et al, 1991; Smith et al, 1991; 

Horigome et al, 1992; Nuutinen et al, 1995; Schinzel, 2001). Verifica-se que, dependendo 

da origem parental do cromossomo 15, pode haver diferenças quanto ao fenótipo da 

síndrome de Russell-Silver e das síndromes de Prader-Willi e de Angelman, condições 

essas que resultam da expressão uniparental de genes do cromossomo 15 (Rogan et al, 

1996; Tümer et al, 2004). 

Por outro lado, Jeffries et al (2005) determinaram a origem parental do 

cromossomo 22 em anel em 28 pacientes, por meio de microssatélites do cromossomo 22, 
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não tendo sido verificadas diferenças quanto ao fenótipo em função da origem parental a 

qual era igualmente paterna ou materna.  

Recentemente, Knijnenburg et al (2007) apresentaram um caso de cromossomo 14 

em anel no qual a PCR quantitativa de microssatélites revelou ser este de origem paterna, 

sem efeito de imprinting. 

Por meio de array-CGH, Lichtenbelt et al (2005) determinaram com precisão o 

tamanho de um pequeno cromossomo 7 em anel supernumerário em mosaico e 

identificaram os genes presentes no anel. Assim, os autores revisaram os dados de 

expressão de 43 genes candidatos a desempenhar um papel potencial no desenvolvimento e 

funcionamento do cérebro, uma vez que a paciente apresentava deficiência mental grave e 

comprometimento intenso da linguagem. 

Em uma paciente com mosaicismo para um pequeno cromossomo 4 em anel 

supernumerário presente em 82% dos linfócitos periféricos, o refinamento da determinação 

do conteúdo genômico do anel por meio de array-CGH e de FISH permitiu a identificação 

do conteúdo genômico em desequilíbrio e de possíveis genes cuja alteração de dosagem 

poderia resultar no fenótipo da paciente (Bonnet et al, 2006). 

Para caracterizar os pontos de quebra em dois pacientes com anéis do cromossomo 

15 semelhantes, mas com fenótipos clínicos distintos, Glass et al (2006) utilizaram as 

técnicas de FISH com sondas clonadas em BACs e de array-CGH, para verificar a 

extensão da deleção e definir melhor a correlação genótipo/fenótipo. A análise da técnica 

de FISH em ambos os casos demonstrou a perda de regiões subteloméricas, o mecanismo 

clássico para formação do anel. A técnica de array-CGH mostrou que um dos pacientes 

apresentava um fenótipo clínico mais grave porque a extensão da sua deleção era maior (8 

Mb) que a do outro (<3 Mb) e que esse último era portador de um rearranjo mais 

complexo, com deleção da região subtelomérica e intersticial. 

Knijnemburg et al (2007) caracterizaram um paciente portador de um r(14) 

contendo uma deleção terminal e uma duplicação invertida com uma triplicação utilizando 

as técnicas de array-CGH, FISH e MLPA (do inglês, multiplex ligation-dependent probe 

amplification), o que explicou em parte a similaridade das características clínicas descritas 

no paciente com a presente em portadores de deleção terminal, duplicação, ou anel de 14. 

Além disso, esse trabalho mostrou a dificuldade de detecção desses rearranjos utilizando 

somente a técnica clássica de bandamento G e a importância do uso combinado das 
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técnicas de citogenética molecular. Os autores acreditam que uma investigação sistemática 

dos cromossomos em anel por meio de array-CGH pode ser útil na distinção de casos com 

duplicação/deleção dos com somente deleção. 

Quanto ao anel do cromossomo 1 extra, estima-se que cerca de 10% dos casos 

estejam associados a um fenótipo alterado. Bernardini et al (2007) relataram cinco casos de 

r(1) extra associados a fenótipo anormal, a falha reprodutiva ou verificados em 

amniocentese, nos quais os cromossomos foram caracterizados por FISH com sondas 

clonadas em BACs. Em três casos, o anel supernumerário do cromossomo 1 continha a 

região pericentromérica heterocromática 1q junto com um pequeno segmento eucromático 

1p11.2 cuja trissomia poderia estar relacionada ao fenótipo anormal verificado em um dos 

pacientes. Nos outros dois pacientes o segmento eucromático trissômico era menor, o que 

poderia explicar os fenótipos normais.  

Recentemente, Koç et al (2007) estudaram uma paciente portadora de r(18) e 

observaram a presença de linhagens celulares com anéis cromossômicos dicêntricos e 

monocêntricos com um cariótipo 45,XX,-18[7]/46,XX,r(18)[86]/46,XX,dicr(18)[7]. 

Interessante é o fato de a trissomia parcial do cromossomo 18 decorrente da presença de 

anéis dicêntricos presentes neste caso, e também descrita em dois outros casos relatados 

por Litzman et al (1998) e por Los et al (1996), ser atribuída como causa de maior 

gravidade do fenótipo resultando em várias alterações como deficiência mental, 

comprometimento da fala, microcefalia, micrognatia e malformações das orelhas. No caso 

descrito por Litzman et al (1998) predominou o atraso de desenvolvimento e a 

agamaglobulinemia, enquanto que no descrito por Los et al (1996) eram observados atraso 

do desenvolvimento, microcefalia, entre outras alterações. Koç et al (2007) acreditam que 

as diferenças clínicas entre os pacientes possam ser atribuídas a pontos de quebra 

diferentes no braço curto do cromossomo 18. 

Segundo Rossi et al (2008) não somente as deleções, mas também as duplicações 

de genes contíguos têm importante implicação na correlação genótipo/fenótipo. 

Atualmente a correlação do fenótipo de um portador de cromossomo em anel não pode ser 

feita levando-se em consideração somente uma simples deleção terminal, sem antes excluir 

a existência de possíveis segmentos adicionais duplicados. Até o momento a explicação 

para a gravidade dos sintomas em pacientes com anéis cromossômicos aparentemente 

idênticos era atribuída à instabilidade mitótica do anel. Assim, a possibilidade de que o 
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anel cromossômico não esteja somente deletado, mas também duplicado deve ser levada 

em consideração quanto ao fenótipo dos pacientes.  

Assim a variabilidade fenotípica nos pacientes portadores de cromossomo em anel 

pode ser resultado de diferentes pontos de quebra, perdas somáticas do anel e da variação 

alélica. Além disso, trocas entre cromátides-irmãs dentro do cromossomo em anel podem 

resultar na formação de anéis cromossômicos duplos ou triplos influenciando o quadro 

fenotípico (Ieshima et al, 1983; Schmid et al, 1983). 
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3. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve por objetivo a análise de pacientes portadores de 

cromossomos autossômicos em anel considerando os seguintes critérios: 

(1) A caracterização do cromossomo em anel, quanto à: 

- Cariotipagem 

- Investigação de mosaicismo cromossômico; 

- Investigação da morfologia dos cromossomos em anel e de sua instabilidade; 

- Definição dos pontos de quebra para determinação do segmento deletado. 

(2) A investigação longitudinal de dois pacientes acompanhados por 19 anos, quanto à: 

- Avaliação clínica; 

- Investigação da instabilidade do cromossomo em anel ao longo dos anos; 

- Acompanhamento do desenvolvimento fenotípico desses pacientes e sua relação         

com a instabilidade do anel cromossômico. 

(3) A correlação cariótipo/fenótipo dos pacientes. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo/Hospital São Paulo (Processo número CEP 1485/07). 

 

4.1 Casuística  

 Foram estudados pacientes portadores de cromossomos autossomos em anel 

diagnosticados por exames citogenéticos.   

Foram investigados treze casos de cromossomo em anel, sete avaliados no Centro 

de Genética Médica da UNIFESP e seis no Instituto da Criança da Faculdade de Medicina 

da USP. Entre eles, encontramos casos de anel dos cromossomos 3, 4, 10 (dois casos), 13, 

14, 15, 18 (três casos) e 22 (três casos). Os pacientes portadores de r(14) e r(15) foram 

estudados por Sodré et al (2010), quando eles tinham 3 anos e 9 anos de idade, 

respectivamente, sendo atualmente reavaliados para verificar se houve mudança da 

instabilidade de seus cromossomos em anel e se esta exerceu alguma influência sobre o 

quadro clínico dos pacientes. 

A avaliação clínica foi realizada a partir de listas (checklists), previamente 

preparadas, contendo os possíveis sinais clínicos para cada tipo de cromossomo em anel 

analisado, considerando os desequilíbrios cromossômicos presentes.  

Exames laboratoriais e de imagem foram solicitados, quando necessários.  

 

4.2 Metodologia 

4.2.1 Coleta do material e obtenção de DNA 

Foram coletados, de cada indivíduo, 5 mL de sangue periférico por punção venosa, 

com seringa contendo liquemine para o estudo citogenético e 5 mL com seringa contendo o 

anti-coagulante EDTA para extração de DNA.   

O DNA foi extraído a partir de células brancas de sangue periférico utilizando o kit 

para a extração de DNA de sangue periférico Gentra Puregene (Qiagen-Sciences, 

Maryland, USA).  

A concentração de DNA genômico obtido foi medida com espectrofotômetro 

(NanoDrop ND-1000, Thermo Technologies).  
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4.2.2 Avaliação citogenética 

4.2.2.1 Cultura de linfócitos de sangue periférico  

De cada indivíduo, foi semeado aproximadamente 0,5 mL de sangue total em meio 

de cultura RPMI 1640 (Gibco
®
), enriquecido com 10% de soro fetal bovino (Gibco

®
) e 0,2 

mL de fito-hemaglutinina P (Gibco
®
). Foram realizados quatro frascos de cultura de cada 

indivíduo os quais foram deixadas em estufa a 37
o
C por 72 horas, sendo que na última hora 

foi adicionada colchicina, segundo modificação da técnica de Moorhead et al (1960). As 

lâminas foram preparadas da forma usual. 

 

4.2.2.2 Análise cariotípica 

A análise foi feita em microscópio óptico Zeiss
®
, em aumento de 1000x, sendo 

duas metáfases capturadas no Sistema de Imagem de Cariótipo IKAROS3 (Metasystem
®
). 

Os cromossomos metafásicos com resolução de 550 bandas cromossômicas foram 

classificados conforme descrito no ISCN (2009).  

O cariótipo foi analisado a partir de 200 metáfases sob bandamento G para a 

investigação de mosaicismo cromossômico.  

As metáfases foram classificadas de acordo com o número de cromossomos e a 

presença ou não de cromossomo em anel. Foram computadas também as células com mais 

de um cromossomo em anel.  

Os cromossomos em anel foram classificados segundo suas morfologias em: anel 

simples, anel dicêntrico simétrico, anel dicêntrico assimétrico, anéis interligados, além de 

anéis cromossômicos abertos ou em bastão e fragmentos cromossômicos, conforme a 

figura 1 da Revisão da Literatura. 

Nos anéis oriundos de cromossomos acrocêntricos, foi utilizada a técnica de 

impregnação pela prata (Ag-NOR) – bandamento NOR –, a fim de verificar a presença da 

região organizadora do nucléolo.  

 



 45 

4.2.2.3 Análise da instabilidade cromossômica a partir da análise por FISH com 

sondas centroméricas 

Foram utilizadas sondas comerciais centroméricas (Cytocell ), específicas para o 

centrômero de cada cromossomo em anel que estava sendo analisado, para avaliação de 

sua instabilidade. A hibridação in situ por fluorescência foi realizada nas lâminas com 

cromossomos metafásicos previamente preparadas e mantidas à temperatura ambiente, de 

acordo com as normas do fabricante das sondas. 

Todas as lâminas submetidas à FISH foram analisadas utilizando-se o microscópio 

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

Zeiss  Fluoresceína-iodeto de propídio FITC-PI, BP 450-490, FI 510 e BP 520 (Cat.# 

487709) e pelo sistema ISIS (Metasystem®). A documentação foi realizada pela captura 

das células analisadas pelo sistema de imagem. 

Foram analisadas 100 metáfases de cada indivíduo para a investigação de 

mosaicismo cromossômico por meio de FISH. Os cromossomos em anel foram 

classificados segundo suas morfologias da mesma forma como foram nas metáfases sob 

bandamento G. 

 

4.2.2.4 Análise por hibridação in situ fluorescente com sondas de BACs 

Os experimentos com FISH foram realizados utilizando-se sondas clonadas em 

cromossomos artificiais de bactérias (BACs), geradas a partir de informações do Projeto 

Genoma Humano. Essas foram selecionadas pelo programa UCSC Genome Browser 

(http://genome.ucsc.edu/), preparadas no Roswell Cancer Institute e obtidas do BAC/PAC 

Resources (http://bacpac.chori.org/). Foram selecionadas sondas flanqueando os pontos de 

quebra de dois cromossomos em anel (14 e 15) evidenciados pela técnica de SNP-array 

Nsp/Sty 6.0 plataforma Affymetrix® Genome-Wide Human e Illumina® Quad610 array e 

pela Illumina BeadStation de forma a permitir a confirmação do ponto de quebra 

observado.  

Para o preparo das sondas de BACs, as bactérias contendo os plasmídeos com as 

sondas foram semeadas em meio de cultuta LB (Luria Bertani Medium) e posteriormente 

uma única colônia foi selecionada para ser cultivada. Para a purificação das sondas foi 
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utilizado um kit comercial (Qiagen
® 

Plasmid Kit) de acordo com as instruções do 

fabricante. 

A marcação das sondas foi realizada por meio de nick translation seguindo o 

protocolo de marcação direta do kit Vysis
®
, utilizando os fluorocromos Spectrum Green e 

Spectrum Red, preparados conforme a técnica modificada de Langer et al (1991). 

A técnica de FISH foi realizada com duas sondas simultaneamente, marcadas com 

diferentes fluorocromos. Considerando-se uma área de hibridação de 22mm X 22mm, 

foram utilizados: 5 L de sonda Green, 5 L de sonda Red,1 L Cot-1 DNA (DNA 

humano total), 2 L de esperma de salmão, 4 L de dd H2O, 1,7 L de NaOAc 3M e 43 

L de Etanol (Merck
®
) 100%. As lâminas de microscopia foram tratadas com 2xSSC e 

desidratadas em banhos seriados de etanol (Merck
®
). 

A mistura de sondas foi preparada e desnaturada antes de ser colocada sobre a 

lâmina desnaturada em solução de Formamida/2xSSC e lavada em etanóis gelados.  A 

lâmina foi guardada em câmara úmida por uma noite a 37ºC para a hibridação. No dia 

seguinte, a lâmina foi lavada em solução de 50% Formamida/2xSSC (Post Wash Solution) 

a 45ºC por 15 minutos por duas vezes, lavadas com 2xSSC/ 0,3%, a 45ºC por 10 minutos e 

finalmente mergulhada em 2xSSC/0,1%NP40, a 45ºC por 5 minutos. Foram aplicados 10 

L do corante DAPI II Counterstain (Vysis®) para contra coloração e então as lâminas 

foram recobertas com lamínulas de vidro e observadas ao microscópio. A técnica de FISH 

foi realizada em lâminas confeccionadas a partir das preparações cromossômicas das 

culturas de linfócitos, de acordo com o método modificado de Pinkel et al (1986). Foram 

analisadas ao redor de 20 metáfases por preparação nos casos VI e VII, referentes aos r(14) 

e r(15). 

 

4.2.2.5 Análise por hibridação in situ fluorescente com sonda pantelomérica 

Nos casos em que a técnica de MLPA e a de SNP-array não mostraram deleção da 

região subtelomérica, a técnica de FISH usando sondas que marcam os telômeros 

(Star*FISH Human Chromosome Pantelomeric Probe, Cambio, Cambridge, UK) de todos 

os cromossomos foi realizada para confirmação da perda do telômero. Essa técnica foi 

utilizada nos pacientes I, II, III, V, VI, VII, IX, XI e XII. De acordo com o protocolo, cada 

lâmina foi colocada por 30 minutos em uma solução de 2xSSC a 37 ºC. Em seguida foi 

colocada por 2 minutos em uma solução de 0,1 N de HCl e 10 μL de pepsina e depois 2 
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minutos na solução 1xPBS. Posteriormente, foi colocada por 2 minutos em uma solução 

1xPBS+MgCl2, em seguida 2 minutos na solução 1xPBS e desidratada na bateria de etanol 

(70%, 80% e 100%) 2 minutos em cada. Após a lâmina ter secado à temperatura ambiente, 

esta foi colocada por 1 minuto em uma solução 2xSSC, em seguida 1 minuto em 1xSSC, 

depois 10 segundos em uma solução NaOH 0,7N. Logo em seguida a lâmina foi colocada 

por 1 minuto em uma solução 1xSSC gelado e desidratada na bateria de etanol novamente 

(70%, 80% e 100%) por 2 minutos em cada uma delas. A lâmina então foi desnaturada em 

uma solução de formamida 70%/2xSSC por 30 segundos a 70 °C e desidratada na bateria 

de etanol (70%, 80% e 100%) por 2 minutos em cada um. A sonda foi colocada por 10 

minutos em um banho-maria a 85 °C e em seguida aplicada sobre a lâmina. Esta foi 

coberta com uma lamínula e colocada dentro de uma câmara úmida por aproximadamente 

16 horas a 37 °C. Após este período, a lamínula foi retirada e a lâmina lavada em uma 

solução de 0,4xSSC a 37 °C por 3 minutos e o corante DAPI foi aplicado. Foram 

analisadas cerca de 20 metáfases por caso estudado.  

4.2.3 Estudo molecular por meio de array  

 Foram utilizadas as plataformas de array Genome-Wide Human SNP Nsp/Sty 6.0 

(Affymetrix®, Santa Clara, CA) de acordo com instruções do fabricante. Esses arrays 

apresentam oligos de 25 mers (bases) ligados a uma superfície de quartzo de forma que as 

lâminas possuem cerca de 906.600 SNPs e 946.000 sondas para a detecção de CNVs, 

separados por uma distância média de 680 pb.  

A parte experimental foi realizada em três dias para cada dois pacientes, conforme 

esquema mostrado na figura 2.   

A primeira etapa é caracterizada por digestões de aproximadamente 250 ng de 

DNA com as enzimas StyI e NspI para formação de cortes coesivos ao longo DNA, em 

tubos distintos, seguido de ligação (T4 DNA ligase) de uma molécula denominada 

“adaptador” que se liga e direciona o primer durante as etapas de amplificação e as 

respectivas reações em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação do DNA.  

Após a etapa de amplificação, o material foi submetido à eletroforese em gel de 

agarose 2% para verificar o padrão de distribuição dos produtos das PCRs. Após a 

verificação de que a distribuição da amplificação estava na faixa esperada (Figura 3), os 

produtos de PCR de cada digestão com as duas enzimas foram misturados, procedendo-se 

com a purificação por meio de esferas magnéticas e a quantificação das amostras. 
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            Figura 2. Fluxo de rotina do experimento com os arrays.     

         

As amostras, em uma concentração de cerca de 450,0 ng/ul, totaliza cerca de 5 ug 

de DNA. Na etapa seguinte realizou-se a fragmentação dos produtos de PCR com DNAseI 

para gerar fragmentos de aproximadamente 200 a 50 pb. Em seguida as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 2,5% para verificar o tamanho médio dos 

fragmentos e, posteriormente, realizada a marcação terminal dos fragmentos com Biotina - 

Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) (Figura 4).  

   

Figura 3. Produtos da amplificação da PCR após os estágios de digestão e ligação com as enzimas NspI e 

StyI em um gel de agarose 2% TBE, com tamanho médio dos produtos entre 200 e 1100 bp.  
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Figura 4. Resultado da fragmentação das amostras em corrida realizada em um gel de agarose 4% TBE, com 

tamanho médio dos fragmentos menor que 180 bp. 

 

O próximo passo foi o de hibridação, para o qual se prepara um coquetel contendo 

para cada amostra: 12 L de MES, 13 L de solução Denhardt, 3 L de EDTA, 3 L de 

esperma de salmão DNA (10mg/mL), 2 L de reagente de controle de oligo, 3 L de 

Human Cot-1 DNA (1mg/mL), 1 L de Tween-20 (3%), 13 L de DMSO (100%) e 140 L 

de TMACL (5M). Adiciona-se 190 L desta mistura a cada amostra, os tubos são 

homogeneizados no agitador de tubos e levados ao termociclador no programa de 

hibridação a 95°C por 10 minutos. Após a desnaturação, 200 L de cada reação são 

colocados em uma plataforma Genome-Wide Human SNP array 6.0. A hibridação tem o 

tempo de 16 a 18 horas e é realizada em forno de hibridação a 50°C com rotação de 60 

rpm. Após as 16 horas de hibridação inicia-se o processo de lavagem e marcação final com 

SAPE (Streptavidin-phicoerytrin). A amostra dos arrays é removida para um novo tubo e 

pode ser armazenada durante meses. Cada array é preenchido com 270 L de tampão 

SSPE.  Para lavagem são utilizados dois tampões de lavagem, denominados A e B (SSPE 

20x), o anticorpo biotinilado anti-estreptavidina (0,5 mg/mL), tampão MES e SAPE. 

Os arrays foram submetidos à leitura em Scanner 7G Affymetrix® de alta 

resolução. As análises primárias de conversão de imagem foram realizadas utilizando o 

software GCOS e Genotyping Console 3.0.2 (GTCC - Affymetrix®).  O software utiliza 

um algoritmo especial (Birdseed
3
 v1) para totalizar o sinal das sondas de SNPs e criar a 

informação final de controle de qualidade (CQ) e genótipos e o algoritmo Canary para a 

determinação das CNVs.  

Após a “leitura” da lâmina, foi gerada uma imagem como a representada na Figura 

5, evidenciando a presença de uma “cruz” contendo as sondas de CNVs e os demais 

quadrantes contendo as sondas de SNPs e ainda uma região central que serve de controle 
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de direcionamento para o laser do scanner. Esses dados representam os controles de 

qualidade de hibridização e indicam que a mesma ocorreu de forma correta. 

                          

 

 

 

Figura 5. A leitura do chip mostra uma “cruz” contendo as sondas de CNVs e os demais quadrantes 

contendo as sondas de SNPs e ainda uma região central que serve de controle de direcionamento para o laser 

do scanner e a lateral do array mostra o nome do chip evidenciando a qualidade da hibridação. 

 

Na imagem gerada após “leitura” do chip 6.0 utilizando o software Partek Suite, a 

região de “cruz” contém as sondas de CNV e os demais quadrantes representam as sondas 

contendo os SNPs. A região central escura contém os controles internos de qualidade da 

hibridação. Na lateral dos arrays existem sondas que são marcadas em forma do nome do 

chip, o que garante sucesso de hibridação quando acesas.  

Após gerar os genótipos e o CQ, utiliza-se outro módulo do software Genotyping 

Console para investigar possíveis amplificações, deleções e ou duplicações que podem ser 

CNVs novas ou já descritas e catalogadas.  

Os desequilíbrios genômicos foram determinados com base nas razões log2 das 

intensidades obtidas, e as sequências foram consideradas amplificadas ou deletadas quando 

ultrapassaram a variação de três desvios padrão. Existem diversas ferramentas no software 

que possibilitam a interligação dos achados com bancos de dados externos (UCSC, 

Toronto DGV e Ensembl), de sequências referências, banco de dados de FISH e BACs para 

investigação maior dos genes, os quais foram utilizados. 


