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Resumo

A síndrome de Waardenburg é uma síndrome geneticamente heterogênea, com uma
taxa de penetrância muito alta e expressividade extremamente variável.

O objetivo desse estudo foi a caracterização molecular de uma amostra brasileira de
pacientes com SW, dando continuidade ao estudo clínico feito em Pardono (2005), por
meio do estudo de 48 probandos classificados com a síndrome de Waardenburg tipo 1 ou
2.

Foram estudados os genes PAX3, MITF, SOX10, SNAI2, EDN3 e EDNRB, por meio
do sequenciamento pelo método de Sanger, e investigadas as microdeleções e microdu-
plicações dos genes PAX3, MITF e SOX10 pela técnica de MLPA (Multiplex Ligation-
dependent Probe Amplification). Dentre os resultados obtidos, identificou-se 17 mutações
potencialmente patogênicas (35,4% dos probandos). Dessas, seis são variações de número
de cópias (12,5% dos probandos).

Além disso, foi realizado um levantamento na base de dados LOVD (Leiden Open
Variation Database), no qual constam 105 mutações não sinônimas exônicas consideradas
causativas da SW. Diversos algoritmos foram utilizados para avaliar a possível patogeni-
cidade dessas mutações, os quais levam em conta as frequências das mutações na base de
dados do projeto 1000 genomas e 6500 exomas, anotam as previsões dadas pelos progra-
mas Polyphen2, MutationTaster, LRT e SIFT e verificam a conservação em mamíferos
e primatas. Por meio dessa análise, verificou-se que em 19 mutações desse tipo (18%)
faltam evidências de sua patogenicidade, colocando-se em dúvida a sua relação com a
síndrome de Waardenburg.
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Abstract

Waardenburg syndrome (WS) is a genetically heterogeneous syndrome, with a very
high penetrance rate and highly variable expressivity.

The focus of this study was the molecular characterization of a Brazilian sample of
patients with WS (48 probands classified with Waardenburg syndrome type 1 or 2).

The analysis of genes PAX3, MITF, SOX10, SNAI2, EDN3 and EDNRB were per-
formed by the Sanger sequencing method. Microduplications and microdeletions in genes
PAX3, MITF and SOX10 were investigated by MLPA technique (Multiplex Ligation-
dependent Probe Amplification). We detected 17 mutations considered as potentially
pathogenic in 17 probands of the sample (35,4 % of probands). Among these, six are copy
number variations (12,5% of probands).

In addition, we performed a survey using the database of LOVD (Leiden Open Varia-
tion Database), which contains 105 non-synonymous exonic mutations considered causa-
tive of WS. Several algorithms were used to evaluate the possible pathogenicity of these
mutations, taking into account the frequency of mutations in the database project in 1000
genomes and 6500 exomes, and using programs : Polyphen2, MutationTaster, LRT and
SIFT. These algorithms also verify the conservation of the variations in mammals and
primates. Through this analysis, lack of evidence was found for the pathogenicity of 19
non-synonymous mutations (18%) and association of these with Waardenburg syndrome
is questioned.
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1 Introdução

1.1 Síndrome de Waardenburg

1.1.1 Caracterização clínica da síndrome de Waardenburg

A síndrome de Waardenburg (SW) foi descrita pela primeira vez em 1951. Trata-se
de uma síndrome geneticamente heterogênea, com uma taxa de penetrância muito alta e
com expressividade extremamente variável. É rara e sua frequência na população geral foi
estimada em cerca de 1:40.000. Entre deficientes auditivos institucionalizados, estima-se
que cerca de 3% sejam portadores da SW.

A síndrome de Waardenburg é caracterizada por anormalidades pigmentares no cabelo,
incluindo uma mancha branca frontal no cabelo (Fig. 1A), heterocromia (Fig. 1B) ou
hipopigmentação das íris (Fig. 1E), telecanto (Fig. 1.1C), sinófre (Fig. 1D) e manchas
despigmentadas na pele (Fig. 1F). Os principais critérios de diagnóstico são mostrados
na Tabela 1.

Figura 1: Algumas das características de pacientes com SW.

A síndrome foi classificada em quatro tipos, apresentados na Tabela 2. Os tipos mais
frequentes são os tipos 1 e 2, sendo a presença do telecanto (dystopia canthorum) no tipo
1 a principal diferença em relação ao tipo 2 (Tabela 3). Devido à penetrância incompleta
do telecanto [Arias e Mota, 1978], o diagnóstico clínico diferencial entre o tipo 1 e 2 pode
ser difícil nos casos isolados, que geralmente são classificados no tipo 2.
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Tabela 1: Critérios para o diagnóstico da SW (baseada nos critérios propostos pelo consórcio
Waardenburg [Farrer et al., 1992, Liu et al., 1995]).

Critérios principais

• Perda auditiva neurossensorial congênita

• Distúrbios de pigmentação da íris

(a) heterocromia completa: os dois olhos são de cor diferente

(b) heterocromia parcial ou segmentar: segmentos azuis ou
marrons num ou nos dois olhos

(c) olhos azuis hipoplásicos ou brilhantes

• Hipopigmentação do cabelo (geralmente mancha branca fron-
tal)

• Dystopia canthorum (telecanto): aumento da distância entre
os cantos internos dos olhos

• Parente em primeiro grau afetado

Critérios secundários

• Varias manchas hipopigmentadas na pele

• Sinófre

• Encanecimento precoce (antes dos 30 anos de idade)

• base nasal alargada (tipo 1)

• hipoplasia das asas nasais (tipo 1)

Tabela 2: Tipos da síndrome de Waardenburg.

Tipo Características
Tipo I(SW1) (OMIM#193500) com telecanto
Tipo II(SW2) (OMIM#193519) sem telecanto
Tipo III(SW3) ou síndrome de Klein-
Waardenburg

(OMIM#148820) presença do telecanto e anor-
malidades músculo-esqueléticas dos membros su-
periores

Tipo IV (SW4) ou síndrome de Shah-
Waardenburg

(OMIM#277580) megacolo congênito (doença
de Hirschsprung) e eventualmente achados neu-
rológicos (neuropatia periférica, deficiência men-
tal e ataxia cerebelar)
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Tabela 3: Comparação da frequência das características clínicas entre SW1 e SW2. [Liu et al.,
1995, Pardono et al., 2003, Tamayo et al., 2008].

Caraterísticas clínicas % de afetados SW1 % de afetados SW2
Perda auditiva neurossensorial 47-58 77-80
Iris heterocrômicas 15-31 42-54
Iris azuis hipoplásicas 15-18 3-23
Mecha branca frontal 43-48 16-23
Encanecimento precoce 23-38 14-30
Manchas hipopigmentadas 22-36 5-12
Base nasal larga 52-100 0-14
Sinófre 63-73 7-12
Telecanto 98 não apresenta

1.1.2 Dystopia canthorum ou telecanto

O telecanto é a característica mais frequente da SW1, pois está presente em cerca de
98% dos afetados. O telecanto pode vir acompanhado de blefarofimose (encurtamento
longitudinal da fenda palpebral) e, em muitos casos, os orifícios lacrimais encontram-se
deslocados lateralmente. Em alguns casos a distância intercantal externa está aumentada
(hipertelorismo). Na maioria dos afetados a distopia é claramente reconhecida, mas em
alguns casos, a impressão clínica do telecanto não é confiável, pois pacientes com SW2
podem ser diagnosticados de maneira errônea se eles apresentarem hipertelorismo. Por
isso o estudo biométrico é importante, baseado no cálculo do índice W. Este índice auxilia
a identificação da SW1, pois na SW1 o índice W é maior que 1,95, e na SW2 o índice é
menor que 1,95. O cálculo é mostrado abaixo; os valores de a,b e c são obtidos através
das medidas mostradas na Fig.2.

Figura 2: Distâncias utilizadas para o calculo do índice W.

W = x+ y +
a

b

Em que:

x =
2a− 0, 2119c− 3, 909

c

y =
2a− 0, 2479c− 3, 909

b
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A perda de audição neurossensorial é a característica clínica mais frequente e impor-
tante da SW. A frequência do sintoma varia de 50% na SW1 a 80% na SW2. A gravidade
da perda auditiva e as demais características variam mesmo entre os membros da mesma
família. A variabilidade clínica é elevada dentro dos membros de uma família e entre os
tipos distintos da síndrome. Em consequência, a penetrância de cada sinal clínico indi-
vidualmente pode ser diferente entre os subtipos (Tabela 3). Sem telecanto, os pacientes
suspeitos precisam apresentar muitos outros defeitos associados para se suspeitar da SW
em casos isolados [Read e Newton, 1997].

1.1.3 Caracterização molecular da síndrome de Waardenburg

A SW resulta claramente de distúrbios ocorridos nas células embrionárias da crista
neural. Durante o desenvolvimento embrionário, células pluripotentes da crista neural
migram para várias partes do embrião, dando origem a diversas estirpes celulares, que
incluem os melanócitos da pele e da orelha interna, as células da glia, os neurônios
do sistema nervoso periférico e intramural entérico, e o tecido esquelético crânio-facial
[Le Douarin e Kalcheim, 1999].

A associação entre perda auditiva e anormalidades pigmentares características da SW
resulta da diferenciação, proliferação, sobrevivência e migração anormais dos melanócitos
derivados da crista neural [Jones, 1990]. Os genes já relacionados a estas funções e,
consequentemente, à SW são: PAX3 (que codifica fator de transcrição com Paired BOX
3) [Hageman e Delleman, 1977], MITF (fator de transcrição relacionado à microftalmia)
[Tassabehji et al., 1994], EDN3 (endotelina 3) [Edery et al., 1996], EDNRB (receptor da
endotelina do tipo B) [Attié et al., 1995], SOX10 (fator de transcrição relacionado ao SRY
BOX10) [Pingault et al., 1998] e SNAI2 (homólogo de molusco 2) [Sánchez-Martín et al.,
2002].

Um banco de dados sobre a síndrome contém todas as mutações já detectadas nos
genes já associados à síndrome. O banco de dados é mantido pela universidade de Leiden
na Holanda (LOVD-WS, http://grenada.lumc.nl/LOVD2/WS/) e conta com contribuição
de outros pesquisadores.

Mutações no gene PAX3 estão presentes na maioria dos pacientes com SW1 e em casos
de SW3 (Tabela 4). Já o quadro da SW2 é mais complexo, pois para esse tipo já foram
descritas mutações nos gene MITF, SNAI2, SOX10, EDN3 e EDNRB (Figura 3). Em
pacientes com o tipo 4 foram descritas mutações nos genes EDN3, EDNRB e SOX10. Em
alguns pacientes, no entanto, não se consegue detectar nenhuma mutação por técnicas de
sequenciamento convencional do DNA, o que sugere que outros tipos de alterações, como
microdeleções e microduplicações, poderiam explicar os quadros, assim como mutações
em outros genes ainda desconhecidos.

Tabela 4: Genes já identificados da síndrome de Waardenburg.

Tipos Mecanismo de herança Genes Mutados
SW1 autossômica dominante PAX3
SW2 autossômica dominante (d)ou re-

cessiva(r)
MITF (d), SNAI2 (r), SOX10 (d),
EDN3 (d), EDNRB(d)

SW3 Klein-Waardenburg autossômica dominante PAX3
SW4 Shah-Waardenburg: principalmente autossômica re-

cessiva
EDN3, EDNRB, SOX10
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Figura 3: Participação dos genes já conhecidos na etiologia da síndrome de Waardenburg
[Pingault et al., 2010].

Em um recente estudo molecular da síndrome de Waardenburg com uma casuística
de 119 probandos [Wildhardt et al., 2013] foram utilizadas as técnicas de sequenciamento
convencional dos genes PAX3 e MITF, e a técnica de MLPA dos genes MITF, PAX3 e
SOX10. Foram detectadas 19 mutações, 14 no gene PAX3 e 5 no MITF. Esse estudo
também concluiu que não existe correlação clara entre o tipo de mutação (não sinônima,
códon de parada prematura, mudança de matriz de leitura, deleção total do gene ou
duplicação) e a gravidade do fenótipo.

1.1.3.1 Gene PAX3

O gene PAX3 é um membro da família de genes PAX, conservados evolutivamente e
relacionados à codificação de proteínas que atuam como fatores de transcrição durante
o desenvolvimento embrionário. Alterações no gene PAX3 são encontradas em humanos
com tumores malignos como sarcomas, melanomas e neuroblastomas [Kubic et al., 2008,
Wang et al., 2008]. O PAX3 está situado em 2q35 e possui 10 exons; a proteína corres-
pondente possui 479 aminoácidos. A proteína PAX3 possui dois domínios de ligação ao
DNA do tipo hélice-alfa-hélice (domínio de pareamento e domínio homeótico).

O gene PAX3 está envolvido no desenvolvimento do sistema nervoso central, músculo-
esquelético, de tecidos cardíacos, de melanócitos e de gânglios entéricos. Um estudo de
associação genômica de larga escala (GWAS - Genome Wide Association Study) mostrou
que o PAX3 exerce influência no desenvolvimento crânio-facial [Paternoster et al., 2012].
Os pesquisadores estudaram 2185 jovens de 15 anos e identificaram uma associação en-
tre o polimorfismo de base única rs7559271 (esta variação está dentro do intron 2 do
gene PAX3 ) e o incremento na distância intercantal dos olhos. Mostraram que variantes
comuns intrônicas neste gene se associam a este incremento na população em geral.

Em pacientes com SW tipos 1 e 3 foram encontradas mutações pontuais no gene PAX3
em 90% dos casos. A primeira mutação no gene foi descrita em 1992 [Baldwin et al.,
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1992]. Desde então, cerca de 114 diferentes mutações foram identificadas na base de
dados da síndrome de Waardenburg (http://grenada.lumc.nl/LOVD2/WS/) nesse gene,
compreendendo 29 deleções de poucas bases, 76 substituições, 7 duplicações de poucas
bases e 2 alterações de sítios de splicing. As últimas mutações descritas na literatura
ocorreram:

• Na Turquia, onde em uma família a mutação c.788T>G foi encontrada em 8 mem-
bros com SW1 [Hazan et al., 2012];

• Na Alemanha, onde onze novas mutações foram descritas neste gene em um estudo
envolvendo 119 pacientes com a SW [Wildhardt et al., 2013], e;

• Na China, onde três novas mutações (e duas já conhecidas) foram identificadas em
cinco pacientes não aparentados com SW1 [Wang et al., 2010a].

Deleções parciais ou totais do gene PAX3 também foram descritas [Chen et al., 2010,
Kozawa et al., 2008, Milunsky et al., 2007, Wang et al., 2010a, Wildhardt et al., 2013].
No banco de dados do DECIPHER (https://decipher.sanger.ac.uk) foram descritas 3 de-
leções totais do gene, associadas com algumas características da síndrome como hipertelo-
rismo e heterocromia. Cerca de 95% das mutações em PAX3 estão localizadas nos exons
2-6. Nesses exons localizam-se os principais domínios (domínio de pareamento e domínio
homeótico) funcionais de interação com outras proteínas (Figura 4) e a taxa mais elevada
de mutações é encontrada no exon 2.

Estudos têm mostrado que, embora o PAX3 induza a expressão de MITF, ele atua
também evitando a ativação de MITF, até que estímulos externos tirem os efeitos repres-
sivos de PAX3 [Krispin et al., 2010, Lang et al., 2005]. Vários produtos dos genes PAX,
possuem esse efeito “liga-desliga” [Blake e Ziman, 2014].

Tradicionalmente aceita-se que o gene PAX3 regula os processos de desenvolvimento,
operando como um regulador de transcrição. O PAX3 contém domínios de ligação espe-
cíficos ao DNA [Chalepakis et al., 1994b, Phelan e Loeken, 1998]. Camundongos modelo,
chamados de “Splotch”, possuem mutação pontual no gene PAX3 e a função da proteína
de transativação está ausente [Chalepakis et al., 1994a]. Vários genes foram identificados
como sendo regulados direta ou indiretamente por PAX3 [Fenby et al., 2008, Kwang et al.,
2002, Mayanil et al., 2001, Watanabe et al., 1998]. No entanto, a forma como PAX3 re-
gula a formação do tubo neural e demais estruturas dependentes das células da crista
neural ainda não foi determinada [Wang et al., 2010a].

Em outro estudo [Wang et al., 2010a] foi afirmado que o gene PAX3 inativa p53,
estimulando a sua degradação e ubiquitinação, indicando que todas as mutações nos
domínios do PAX3 devem também prejudicar a estimulação da ubiquitinação de p53,
sugerindo assim uma nova causa para o fenótipo de SW. Mais pesquisas serão necessárias
para determinar se este é o caso.

Em cavalos conhecidos como Splashed White [Hauswirth et al., 2012], caracterizados
por ter uma ampla faixa branca em todo o comprimento do rosto e manchas brancas nas
patas, muitos deles com surdez e olhos azuis, foram estudados vários genes e entre eles o
gene PAX3. Os resultados apontaram varias mutações no PAX3, uma delas (c.209G>A,
p.C70Y) em aminoácido conservado entre humanos e outras espécies. O mesmo grupo de
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pesquisa investigou 296 cavalos, onde foi encontrada outra mutação, no exon 2,(c.95C>G
, p.Pro32Arg), que acarreta surdez, olhos azuis e manchas brancas no pelo. Essa mutação
foi transmitida por três gerações [Hauswirth et al., 2013], comprovando assim que a SW
tem fenótipo similar em outros mamíferos.
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Figura 4: Esquema do gene PAX3 e as principais mutações descritas no banco de dados LOVD
(http://grenada.lumc.nl/LOVD2/WS/).
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1.1.3.2 Gene MITF

O gene MITF (Microphtalmia transcription factor) está localizado na região cromos-
sômica 3p12 e contém nove exons. A proteína correspondente contém 526 aminoácidos
e o RNA mensageiro apresenta pelo menos nove isoformas. A isoforma M é transcrita
somente em melanócitos e células pigmentares da retina [Hornyak, 2008].

O maior número de mutações no gene MITF ocorre nos exons 4, 5 e 6 (Figura 6),
consistindo a maioria em substituições de nucleotídeos. Foram descritas 30 mutações na
base de dados LOVD (Leiden Open Variation Database), das quais 18 são substituições.

No DECIPHER, também foram descritas nove deleções totais do gene MITF. Duas
deleções parciais foram descritas: uma no estudo de Milunsky et al. (2007) onde os exons
3-10 foram deletados e outra no estudo de pacientes alemães, onde foi encontrada uma
deleção parcial, dos exon 1-9 [Wildhardt et al., 2013].

Estima-se que as mutações no gene MITF ocorram em 15% dos pacientes com SW2
[Tassabehji et al., 1995]. Esses autores descreveram uma substituição no domínio básico
da proteína MITF, revelando que a síndrome de Tietz-Smitz também pode ser causada
por mutações em MITF.

As mutações mais recentemente descritas na literatura foram detectadas em paci-
entes chineses com SW2 [Yang et al., 2013]: c.20A>G, c.332C>T, c.647_649delGAA,
c.649A>G, e c.763C>T, com a frequência total de mutações no MITF de 21,4% (3 dos
14 casos).

MITF é um fator de transcrição crítico e importante para os melanócitos e o epitélio
retinal (RPE). O MITF é fundamental para a escolha do destino das células da crista
neural a melanócitos [Planque et al., 2004]. Ele está envolvido na diferenciação, cresci-
mento e sobrevivência das células pigmentárias, interagindo com várias vias principais
de sinalização. É provável que também esteja envolvido no crescimento neoplásico de
melanomas [Tachibana, 2000, Widlund e Fisher, 2003]. A perda da função do MITF em
camundongos com mutação pontual resulta na ausência completa do produto em todas
as células pigmentárias, resultando em microftalmia e surdez [Yajima et al., 1999].

O produto do MITF-M (expresso somente em melanócitos) ativa regiões promotoras
de genes como TYR, DCT e TRP1, responsáveis pela síntese de melanina [Jiao et al.,
2004].

Pelo menos quatro fatores de transcrição participam na transativação do gene MITF
nos melanócitos: PAX3, SOX10, LEF-1, CREB (Figura 5) . MITF tem dois domínios
bem definidos de ativação da transcrição e um domínio hélice-alça-hélice. Até agora,
nenhuma função específica têm sido associada com a região N-terminal ou com a região
C-terminal de MITF [Vachtenheim e Borovanskỳ, 2010] .

Nos humanos, em estudos de células de melanomas, foi encontrado que, embora vários
marcadores de pigmentação tenham parado de se expressar, a expressão do MITF conti-
nua ativa, mesmo em tumores não pigmentados, sugerindo assim que o MITF ajuda na
sobrevivência e vascularização dos melanomas [Berra et al., 2006].

Outros estudos sobre melanogênese mostraram a ausência e a redução de proteínas-
chave como MITF, SOX10, PAX3, TRP1 e TYR no bulbo de cabelos grisalhos quando
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Figura 5: (a)Regulação de MITF na expressão e ativação dos genes (b) Representação esque-
mática de proteína MITF humana [Vachtenheim e Borovanskỳ, 2010]

comparados a cabelos pretos. Os cabelos grisalhos são provavelmente causados por uma
migração defeituosa de melanócitos no bulbo do cabelo [Choi et al., 2008].

Um dos mais recentes estudos moleculares foi realizado em uma grande família chinesa
com SW2 com uma mutação no exon 8 (c.742_743delAAinsT). Esta mutação leva à perda
da função do domínio bHLH e à haploinsuficiência [Yan et al., 2011]. As características
fenotípicas nessa família são sardas (83,3%), encanecimento precoce (66,7%), surdez neu-
rossensorial (58,3%) e heterocromia de íris (33,3%). Nos ocidentais é comum observar
manchas brancas na pele, mas nos orientais, e não é diferente nessa família citada, as sar-
das marrons são a principal alteração na pele. [Chen et al., 2010, 2008, Feng et al., 2007,
Yang et al., 2013]. Além disso, o encanecimento precoce é mais comum nesta família,
contrapondo-se a mecha branca frontal frequentemente observadas nas populações oci-
dentais. Aparentemente a ancestralidade também desempenha um papel na manifestação
da SW2 [Yan et al., 2011].

Em estudos aplicando a técnica de MLPA a amostras de pacientes com a síndrome de
Waardenburg se observou uma deleção parcial dos exons 3-10 do gene MITF. O paciente
com a deleção foi classificado como "SW1", destacando o fato de que às vezes é difícil
distinguir SW1 da SW2, mesmo quando quando se utiliza o índice W. Nesse caso não se
mencionou se o caso era isolado ou familial. [Milunsky et al., 2007].
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Figura 6: Principais mutações do gene MITF no banco de mutações da SW LOVD
(http://grenada.lumc.nl/LOVD2/WS/).
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1.1.3.3 Gene SNAI2 (SLUG)

O gene SNAI2 esta localizado na região cromossômica 8q11.2, codifica um fator de
transcrição membro da família SNAIL zinc-finger e codifica uma proteína de 268 aminoá-
cidos. A proteína contem 5 domínios [Cohen et al., 1998].

Foi descrito que este fator de transcrição é um marcador das células da crista neural
premigratórias no peixe-zebra e embriões de galinha, e que, provavelmente, tem um papel
funcional na formação dessas células [Jiang et al., 1998]. No camundongo, o correspon-
dente gene, Slug, é expresso em células da crista neural migratórias mas não nas células
premigratórias [Sánchez-Martín et al., 2002].

Camundongos homozigotos com mutações de perda de função no gene Slug (ortólogo
de SNAI2 ), apresentam mancha branca frontal e áreas de despigmentação no corpo, cauda
e patas [Pérez-Losada et al., 2002], indicando que a função de Slug é necessária para o
desenvolvimento normal dos melanócitos. Por causa da similaridade fenotípica destes ca-
mundongos com pacientes com SW2, começou-se a a investigar um possível papel do gene
SNAI2 em humanos em pacientes com a síndrome deWaardenburg [Sánchez-Martín et al.,
2002].

Foram detectadas 2 deleções em homozigose em dois indivíduos com SW2 de he-
rança recessiva. Ambos apresentaram perda auditiva neurosensorial, heterocromia sem
outras características dismorficas nem pigmentares [Sánchez-Martín et al., 2002]. Em ou-
tro estudo foi sequenciado o gene SNAI2 em 18 pacientes chineses com SW mas não foi
encontrada nenhuma mutação [Chen et al., 2010].

1.1.3.4 Gene SOX10

SOX10 é um gene composto por 5 exons localizado na região cromossômica 22q13,
que codifica uma proteína de 466 aminoácidos. Seu papel na especificação da linhagem de
melanócitos foi destacado por sua capacidade de regular o gene MITF em sinergia com
PAX3 [Bondurand et al., 2000, Verastegui et al., 2000].

Em pacientes com SW dos tipos 2 e 4 foram encontradas mutações pontuais no gene
SOX10. Desde então, cerca de 79 diferentes mutações foram descritas na base de dados
de LOVD da síndrome de Waardenburg nesse gene, compreendendo 20 deleções de poucas
bases, 55 substituições, duas inserções de poucas bases e uma deleção total do gene (Fig.7).

SOX10 é o primeiro gene a se expressar no início da migração das células da crista
neural dando origem ao sistema nervoso periférico e entérico [Southard-Smith et al., 1998]
e posteriormente sua expressão é detectada nos melanócitos, sendo assim um fator de
transcrição chave de desenvolvimento, tanto nos gânglios entéricos como nos melanócitos
[Kuhlbrodt et al., 1998].

Mutações em heterozigose (mutação espontânea) no gene SOX10 em camundongos re-
sultam no fenótipo denominado como megacólon dominante (Dom) [Southard-Smith et al.,
1998], incluindo aganglionose intestinal congênita e hipopigmentação com manchas bran-
cas nas patas e na barriga [Herbarth et al., 1998]. Os homozigotos SOX10Dom/SOX10Dom

morreram durante a gestação ou no momento do nascimento devido a defeitos graves em
várias partes do sistema nervoso periférico e entérico. Em humanos, mutações em hetero-
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zigose causam SW2 e SW4. SW4 é caracterizada pela doença de Hirschsprung, que tem
semelhança com o fenótipo do camundongo Dom [Pingault et al., 1998].

A haploinsuficiência do SOX10 causa defeitos de pigmentação, como foi observado
em camundongos SOX10Dom/+ [Britsch et al., 2001]. Esses camundongos apresentaram
disglanglionose em 79% dos casos e deficiência pigmentar em 90% dos casos, e ambos
defeitos ocorreram em 68% das vezes dos animais [Brizzolara et al., 2004].

As mutações mais recentemente descritas foram encontradas em 2 pacientes com SW4,
no exon 5, em um estudo de pacientes espanhóis; ambas as mutações levam a uma pa-
rada prematura da tradução [Fernández et al., 2014]. Na China foi encontrada uma nova
mutação, além de outras três já descritas em pacientes com SW4 [Jung et al., 2013].
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Figura 7: Localização das mutações características do gene SOX10 no banco de dados LOVD
(http://grenada.lumc.nl/LOVD2/WS/).
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1.1.3.5 Genes EDN3 e EDNRB

O gene do receptor tipo B da endotelina (EDNRB) está no braço longo do cromossomo
13 e codifica um receptor acoplado à proteína G que se liga a endotelinas 1, 2 e 3. O gene
EDNRB contém sete exons e está localizado em 13q22 [Arai et al., 1993].

Modelos de camundongo demonstraram que o gene EDNRB e a expressão gênica
de EDN3 são necessários na fase do desenvolvimento da crista neural, especialmente à
migração de neuroblastos entéricos e melanoblastos [Shin et al., 1999].

As endotelinas são peptídeos de 21 aminoácidos derivados das pré-proendotelinas por
um processamento em duas etapas: primeiro, ocorre um passo de clivagem da proendote-
lina por uma endopeptidase não específica; em seguida, ocorre uma clivagem para produzir
a endotelina por meio de uma enzima conversora da endotelina (ECE1) [Kurihara et al.,
1999].

A preproendotelina 3 (EDN3 ) é codificada por um gene de 5 exons localizado em
20q13.2. Do processamento alternativo do RNA resultam várias isoformas que afetam
principalmente os exons 4 e 5.

Embora várias isoformas tenham sido descritas, a sua expressão e função durante o
desenvolvimento são desconhecidas.

Atualmente são 15 mutações descritas na base de dados da síndrome de Waarden-
burg (http://grenada.lumc.nl/LOVD2/WS/) nesse gene, compreendendo uma deleção de
poucas bases, 13 substituições e uma inserção de poucas bases (Fig.9).

No caso do gene EDNRB, 32 mutações foram descritas na mesma base de dados,
compreendendo três deleções de poucas bases, 28 substituições e uma deleção completa
do gene (Fig.8). Os últimos estudos em 17 probandos paquistaneses com SW4 revelaram
4 mutações no gene EDNRB. A maioria destas mutações está no exon 5 [Jabeen et al.,
2012]. Outra mutação neste exon também foi encontrada em um paciente libanês com
SW4 [Haddad et al., 2011].
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Figura 8: Localização das variações no gene EDNRB descritas no banco de dados LOVD
(http://grenada.lumc.nl/LOVD2).
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Figura 9: Localização das mutações no gene EDN3 na SW descritas no banco de dados LOVD
(http://grenada.lumc.nl/LOVD2/WS/).
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1.1.3.6 Variações do número de cópias (CNV) na SW

As variações do número de cópias são alterações cromossômicas do tipo deleções, du-
plicações, triplicações, inserções e translocações, detectadas em comparação a um genoma
de referência [Stankiewicz e Lupski, 2010]. Estas podem englobar parte ou um gene in-
teiro ou também podem incluir um segmento contendo vários genes. Por isso, podem
alterar funções regulatórias e fisiológicas, contribuindo assim ao desenvolvimento de uma
doença. Se uma região deletada ou duplicada contiver genes cujos efeitos são sensíveis à
dosagem, isso causa uma variação de expressão e efeitos fenotípicos [Miller et al., 2010].

As variações do número de cópias podem ter consequências funcionais similares às
mutações de ponto patogênicas [Lee e Scherer, 2010]. As CNVs podem ser herdadas ou
ocorrer como mutações novas. Estão catalogadas em bases de dados públicas de casos
clínicos, como a DECIPHER (Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in
Humans using Ensembl Resources - http://decipher.sanger.ac.uk/) e também em banco
de dados que compilam CNVs presentes na população geral (DGV- Database of Genomic
Variants - http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home).

No caso da síndrome de Waardenburg, as deleções totais ou parciais dos genes já des-
critas resultam em fenótipos similares ao das mutações de ponto. Wildhardt et al. (2013)
realizaram um estudo de CNVs nos genes PAX3, MITF e SOX10 com 119 probandos e
encontraram seis variações: quatro deleções no gene PAX3, uma deleção do gene MITF
e uma duplicação no gene MITF. As CNVs estavam, então, presentes em 5% dos proban-
dos. Em outro estudo foram investigadas as variações do número de cópias na síndrome
de Waardenburg [Milunsky et al., 2007], em uma casuística de 48 probandos com SW1.
Foram encontradas 3 deleções totais do gene PAX3, 2 deleções parciais do gene PAX3
e uma deleção do gene MITF. No total foram encontrados 6/48 (12,5%) probandos com
variações do número de cópias.

1.2 Predição de patogenicidade de mutações

O número de variações de um nucleotídeo único (SNVs) descritos no genoma humano
está crescendo rapidamente, mas comprovar a associação entre uma possível doença e
uma dessas variantes é trabalhoso e complicado.

Filtrar as variantes mais provavelmente patogênicas da grande piscina de dados de SNV
e diferenciar SNVs não-sinônimos (nsSNVs) patogênicos de polimorfismos neutros usando
abordagens computacionais é muito importante no diagnóstico molecular das doenças
genéticas.

As previsões computacionais nem sempre fornecem uma visão clara sobre as mudan-
ças associadas aos mecanismos moleculares, mas eles fornecem informação significativa
sobre a importância dos resíduos de aminoácidos em posições específicas e se as variações
permitem manter os papéis funcionais da proteína correspondente. Também ajudam a
determinar o efeito de alterações em aminoácidos com respeito à estabilidade das proteí-
nas.

Vários algoritmos computacionais foram desenvolvidos e implementados para uma
previsão precisa do efeito de nsSNVs. Cada um deles envolve métodos que diferem de
acordo com as propriedades do tipo da variante. Alguns destes algoritmos avaliam a
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conservação dos aminoácidos, e outros avaliam as propriedades estruturais com base em
evidências bioquímicas previamente estabelecidas.

Os diferentes softwares de previsão de mutações podem classificar as mutações como:

• Patogênica: contribui mecanicamente à doença, mas não é necessariamente total-
mente penetrante (ou seja, pode não ser suficiente por si só para causar doença).

• Danosa: altera os níveis normais ou função bioquímica do gene ou do produto do
gene.

• Deletéria: reduz a aptidão reprodutiva dos portadores, e seria assim, alvo da seleção
natural.

A falta de clareza nos termos utilizados para as variantes causa uma grande confusão
na genética humana [MacArthur et al., 2014].

Várias ferramentas foram projetadas para prever a patogenicidade dos nsSNVs como
o SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) [Kumar et al., 2009]. SIFT é um algoritmo
que tem sido amplamente utilizado para identificar os nsSNVs deletérios. Ele fornece uma
pontuação de conservação e fornece uma visão sobre efeito de nsSNPs nas propriedades
funcionais da proteína. O SIFT faz inferências a partir da similaridade de sequências
usando operações matemáticas e calcula a probabilidade de que uma variante não sinônima
seja tolerada. O SIFT classifica as variações como danosas (<0.05) ou toleráveis (>0.05).

O Polyphen2 [Adzhubei et al., 2010] é uma excelente ferramenta para determinar as
consequências funcionais da nsSNPs. PolyPhen2 utiliza uma combinação de atributos
da sequência basados na estrutura, assim ele faz uma previsão do efeito da mutação na
proteína e classifica as variações como danosas, provavelmente danosas (maior confiança
na predição), possivelmente danosas (menor confiança na predição) e benigna.

LRT Likelihood Ratio Test [Chun e Fay, 2009] é um programa que ajuda a identificar
as mutações deletérias que modificam os aminoácidos conservados dentro das sequências
das proteínas codificadas. O programa as classifica como deletérias ou neutras.

MutationTaster [Schwarz et al., 2010] é um programa rápido de avaliação do potencial
das alterações na sequência do DNA que causam doenças. O MutationTaster classifica
as variações com a ajuda da base de dados dbSNP e clinVAR, classificando as como
patogênicas, provavelmente patogênicas e polimórficas.

1.2.1 ANNOVAR

ANNOVAR (ANNOtation VARiation) [Wang et al., 2010b] é um software com ferra-
mentas para anotações de variantes. As utilidades do ANNOVAR incluem:

• Anotar a previsão dos efeitos da substituição de bases, pequenas inserções e deleções
na sequência de aminoácidos das proteínas pelos programas SIFT, Polyphen2, LRT
e MutationTaster;

• Anotar as regiões conservadas por meio do GERP++, PhyloP e PhCons;
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• Anotar as frequências alélicas conhecidas das variantes, dos bancos dbSNP, do pro-
jeto 1.000 Genomas [Consortium et al., 2012a] e do Projeto de Sequenciamento de
exomas [Fu et al., 2013].

1.2.2 CADD

Os métodos atuais para anotação e interpretação das variações genéticas humanas
tendem a explorar um único tipo de informação (por exemplo, conservação) ou nú-
mero limitado de informações. O CADD (Combined Annotation Dependent Depletion)
[Kircher et al., 2014] é um método para integrar as diversas anotações em um único índice
(C score) para cada variante. CADD é um algoritmo treinado para diferenciar os milhões
de alelos humanos de SNPs das variações potencialmente patogênicas.

O C score é aplicado para todas as 8,6 bilhões de variantes (SNVs) possíveis, e atribui
um índice às variações, inserções e deleções pequenas. Esses índices correlacionam-se com:

• anotar a diversidade de alelos na população;

• as anotações de funcionalidade;

• anotar a previsão dos efeitos da substituição de bases, pequenas inserções e deleções
na sequência de aminoácidos das proteínas pelos programas SIFT, Polyphen2, LRT
e MutationTaster;

• anotar as observações experimentais dos efeitos reguladores;

• as associações com doenças complexas.

Para gerar os valores de C score são utilizados o VEP (Variant Effect Predictor)
[McLaren et al., 2010], os dados do projeto ENCODE [Consortium et al., 2012b] e as in-
formações do UCSC Genome Browser [Meyer et al., 2013]. Esses valores também consi-
deram a conservação das variantes pelos programas phastCons [Siepel et al., 2005], phyloP
[Pollard et al., 2010].

Os valores de C score para variações não sinônimas com potencial a serem patogênicas
(Figura 10) estão localizados no intervalo de 5 a 25, com a mediana igual a 15. Para o
códon de parada prematuro, os valores estão no intervalo de 10 a 60, com mediana igual
a 37. Esses valores de C score foram obtidos a partir da análise de 905 doenças genéticas
com pelo menos 5 mutações patogênicas conhecidas, 74 variações de genes essenciais e
157 variantes associadas a doenças identificadas em estudos de GWAS.
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Figura 10: Medianas das pontuações de C score em variações não sinônimas patogênicas e
códon de parada prematura [Kircher et al., 2014].
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

O objetivo do presente estudo é a caracterização molecular de uma amostra brasileira
de pacientes com SW, identificando os genes alterados e fornecendo a frequência dos tipos
de mutações nessa casuística.

2.2 Objetivos específicos

Para atingir esse objetivo foram executadas as seguintes etapas:

1. Rastreamento de diferentes tipos de mutações nos genes PAX3, MITF, SOX10,
EDN3, EDNRB e SNAI2, por meio do sequenciamento convencional do DNA e
comparação dos nossos resultados com estudos realizados em outros países.

2. Investigação da presença de microdeleções e microduplicações nos casos sem muta-
ção detectada nas análises descritas acima, por meio de técnica de MLPA (Multiplex
Ligation-dependent probe Amplification), empregando o kit SALSA P186-B1, que
inclui sondas para estudo dos genes PAX3, MITF e SOX10.

3. Classificação dos tipos de SW com base em critérios clínicos e moleculares.

4. Caracterização das frequências dos diferentes tipos de mutações detectadas na amos-
tra brasileira.

5. Revisão critica das mutações descritas como patogênicas no banco de dados LOVD
(Leiden Open Variation Database).
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3 Considerações finais

O estudo molecular de uma casuística de 48 probandos com a síndrome de Waar-
denburg permitiu identificar 17 mutações (35,4%) como provavelmente causativas da sín-
drome. Nos demais casos (31), não foi possível identificar molecularmente a causa. Outros
tipos de análises poderiam vir a evidenciar a alteração molecular, como por exemplo, in-
vestigação das variações de número de cópias dos outros genes associados, como os genes
SNAI2, EDN3 e EDNRB. Além disso, seria interessante também sequenciar algumas por-
cões das regiões intrônicas dos genes MITF, PAX3, SOX10, SNAI2, EDN3 e EDNRB,
especialmente mais próximas dos exons, em busca de mutações que poderiam influenciar
o splicing. O ideal seria realizar o estudo de exomas por meio de sequenciamento mas-
sivo em paralelo, pois isso permitiria conseguir descobrir novos genes e suas variações
associadas à síndrome.

Nesse estudo, procurou-se avaliar com cuidado a possível patogenicidade de todas as
mutações aqui encontradas e também as já descritas em bancos de dados sobre a síndrome,
com o auxílio de algoritmos como ANNOVAR e CADD. Vários outros estudos nesses
últimos meses [Dorschner et al., 2013, Kassahn et al., 2014] recomendam essa metodologia
para questionar a patogenicidade das variações associadas às doenças. Tem sido reforçada
a necessidade de se estudar as variações genéticas associadas a doenças utilizando as suas
frequências depositadas no projeto 1000 genomas e 6500 exomas. Também tem sido dada
importância à informação detalhada sobre os familiares testados. Na revisão no banco de
dados de LOVD, sobre as 105 mutações do tipo não sinônimas, colocamos em dúvida a
patogenicidade de 19 alterações (18,1%).

Com o passar dos anos, espera-se que projetos como o projeto 1000 genomas e 6500
exomas aumentem sua abrangência e venham a ajudar a determinar com maior clareza
se algumas das mutações encontradas na nossa casuística são, de fato, variações novas
causadoras de doença ou se são variantes sem efeito, presentes na população brasileira
mas ainda não amostradas nesses projetos.

Na casuística de 48 pacientes foi possível caracterizar molecularmente 35,4% dos pro-
bandos. Esta porcentagem é maior se comparada às duas outras pesquisas [Milunsky et al.,
2007, Wildhardt et al., 2013] feitas com quantidades grandes de pacientes [119 (15,9%) e
109 (5,5%)]. Neste estudo, foram analisados todos os genes já conhecidos relacionados à
SW e também foi utilizada a técnica de MLPA, enquanto a maioria dos trabalhos se con-
centraram apenas nos genes PAX3, MITF, o que valoriza os achados de nossa casuística.
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4 Conclusões

A abordagem metodológica deste estudo permitiu a detecção de mutações em genes
relacionados à síndrome de Waardenburg. Dentre as 19 mutações detectadas, 17 foram
consideradas como patogênicas. Dos 48 probandos, 35,4% tiveram mutações patogênicas
detectadas. Das 17 mutações consideradas como patogênicas, oito nunca foram descritas
antes.

Foram consideradas patogênicas 17 mutações (35,4%) nos 48 pacientes, sendo dez
no gene PAX3 (20,8%), três no gene MITF (6,3%) e quatro mutações no gene SOX10
(8,3%). Deleções totais e parciais nos genes PAX3, MITF e SOX10 foram encontradas
em 6 pacientes (12,5%). Nos genes SNAI2 e EDN3 nenhuma mutação patogênica foi
encontrada.

Não detectamos correlação entre o tipo de mutação com a gravidade ou expressividade
do fenótipo.

O estudo das variantes citadas como responsáveis pela SW nos genes PAX3, MITF,
SOX10, EDN3 e EDNRB no banco de dados LOVD mostrou que, das 105 nsSNVs estuda-
das, foram colocadas em dúvida a patogenicidade de 19 delas (18,1%). Dessas 19 nsSNVs,
9 (9,5%) possuem uma frequência acima da frequência esperada da SW na população, o
que contribui para descartar sua patogenicidade.

Esse estudo das 105 variantes indicadas como patogênicas permite concluir que são
necessários estudos mais rigorosos sobre as novas mutações encontradas e sobre as já
publicadas ou depositadas em bancos de dados.

O estudo molecular, juntamente com a correta interpretação do efeito das mutações
na SW, tem uma importância significativa no aconselhamento genético e na estimativa
dos riscos de repetição, especialmente nos casos isolados com poucos sinais clínicos.
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physiology"of pigment formation in melanocytes: central role of mitf. Experimental
dermatology, 19(7):617–627.

Verastegui et al.(2000) Carole Verastegui, Karine Bille, Jean-Paul Ortonne e Robert
Ballotti. Regulation of the microphthalmia-associated transcription factor gene by the
waardenburg syndrome type 4 gene, sox10. Journal of Biological Chemistry, 275(40):
30757–30760.

41



Wang et al.(2010a) Juan Wang, Shiqiang Li, Xueshan Xiao, Panfeng Wang, Xiangming
Guo e Qingjiong Zhang. Pax3 mutations and clinical characteristics in chinese patients
with waardenburg syndrome type 1. Molecular vision, 16:1146.

Wang et al.(2010b) Kai Wang, Mingyao Li e Hakon Hakonarson. Annovar: functional
annotation of genetic variants from high-throughput sequencing data. Nucleic acids
research, 38(16):e164–e164.

Wang et al.(2008) Qiuyu Wang, Wen-Hui Fang, Jerzy Krupinski, Shant Kumar, Mark
Slevin e Patricia Kumar. Pax genes in embryogenesis and oncogenesis. Journal of
cellular and molecular medicine, 12(6a):2281–2294.

Watanabe et al.(1998) Atsushi Watanabe, Kazuhisa Takeda, Barbara Ploplis e Ma-
sayoshi Tachibana. Epistatic relationship between waardenburg syndrome genes mitf
and pax3. Nature genetics, 18(3):283–286.

Widlund e Fisher(2003) Hans R Widlund e David E Fisher. Microphthalamia-
associated transcription factor: a critical regulator of pigment cell development and
survival. Oncogene, 22(20):3035–3041.

Wildhardt et al.(2013) Gabriele Wildhardt, Birgit Zirn, Luitgard M Graul-Neumann,
Juliane Wechtenbruch, Markus Suckfüll, Annegret Buske, Axel Bohring, Christian Ku-
bisch, Stefanie Vogt, Gertrud Strobl-Wildemann et al. Spectrum of novel mutations
found in waardenburg syndrome types 1 and 2: implications for molecular genetic di-
agnostics. BMJ open, 3(3).

Yajima et al.(1999) Ichiro Yajima, Shigeru Sato, Takaharu Kimura, Ken-ichi Yasu-
moto, Shigeki Shibahara, Colin R Goding e Hiroaki Yamamoto. An l1 element intronic
insertion in the black-eyed white (mitfmi-bw) gene: the loss of a single mitf isoform res-
ponsible for the pigmentary defect and inner ear deafness. Human molecular genetics,
8(8):1431–1441.

Yan et al.(2011) Xukun Yan, Tianyu Zhang, Zhengmin Wang, Yi Jiang, Yan Chen,
Hongyan Wang, Duan Ma, Lei Wang e Huawei Li. A novel mutation in the mitf may
be digenic with gjb2 mutations in a large chinese family of waardenburg syndrome type
ii. Journal of Genetics and Genomics, 38(12):585–591.

Yang et al.(2013) Shuzhi Yang, Pu Dai, Xin Liu, Dongyang Kang, Xin Zhang, Weiyan
Yang, Chengyong Zhou, Shiming Yang e Huijun Yuan. Genetic and phenotypic he-
terogeneity in chinese patients with waardenburg syndrome type ii. PloS one, 8(10):
e77149.

42


	Introdução
	Síndrome de Waardenburg
	Caracterização clínica da síndrome de Waardenburg
	Dystopia canthorum ou telecanto
	Caracterização molecular da síndrome de Waardenburg
	Gene PAX3
	Gene MITF
	Gene SNAI2 (SLUG) 
	Gene SOX10
	Genes EDN3 e EDNRB
	Variações do número de cópias (CNV) na SW


	Predição de patogenicidade de mutações
	ANNOVAR
	CADD


	Objetivos
	Objetivo geral
	Objetivos específicos

	Considerações finais
	Conclusões

