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I. INTRODUÇÃO 

I.1. A deficiência mental 

A Deficiência Mental (DM) é definida como a incapacidade 

caracterizada por limitações significativas nas funções intelectuais e no 

comportamento adaptativo do indivíduo, que fica explícita em suas 

habilidades conceituais, sociais e práticas. Estabelece-se antes dos 18 anos 

de idade sendo assim uma doença do neurodesenvolvimento (World Health 

Organization, 1992). Estima-se que afete de 2 a 3% da população.  

A DM é condição clínica complexa e heterogênea, podendo ter 

causas genéticas, ambientais ou resultar da combinação de ambas. 

Convencionalmente é classificada de acordo com o quociente de inteligência 

(QI) dos indivíduos, cuja distribuição segue curva normal na população, o 

valor médio 100 ocorrendo na maioria dos indivíduos.  Os indivíduos com QI 

abaixo de 70 são considerados deficientes mentais.  A DM é classificada 

como leve (QI entre 70 e 50), moderada (QI entre 49 e 35), grave (QI entre 

34 e 20) ou profunda (QI menor que 20) (revisão em Raymond, 2006). A DM 

grave a profunda tem frequência populacional que pode chegar a 0,5%, não 

diferindo nas diferentes classes econômicas, o que demonstra a importância 

do componente genético em sua etiologia. Já a DM leve geralmente está 

associada a causas ambientais, principalmente à desnutrição, comum em 

países de níveis sócio-econômicos baixos, onde pode atingir frequência de 

até 10% da população (Chiurazzi e Oostra, 2000; Inlow e Restifo, 2004).  

 Estima-se que a DM leve esteja presente em 85% dos afetados por 

deficiência mental. Em contrapartida, estima-se que a DM grave-profunda 

ocorra em 5% dos afetados (Chiurazzi e Oostra, 2000; Toniolo, 2000).   As 
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formas mais graves de DM normalmente estão associadas a outras 

manifestações clínicas, físicas ou neurológicas, constituindo síndromes, o 

que muitas vezes permite um diagnóstico etiológico (Chiurazzi e Oostra, 

2000). Assim, a causa da DM moderada a grave pode chegar a ser 

identificada em 50-80% dos casos, mas quando a DM é leve, a freqüência 

de diagnóstico é significativamente menor, de 20-25% (Frints e col., 2002). 

 Os mecanismos genéticos que levam à DM podem ser mutações 

gênicas ou anomalias cromossômicas numéricas e estruturais não 

equilibradas que afetam grande número de genes, resultando em síndromes 

de malformações congênitas associadas a DM. A frequência das alterações 

cromossômicas pode variar nas diversas séries de pacientes, pois estão 

mais representadas quando se investiga a DM associada a malformações 

congênitas. Entre pacientes com DM sindrômica, as alterações 

cromossômicas podem ser responsáveis por até 15% dos casos e a 

trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, é a principal causa 

genética de DM, afetando aproximadamente um em cada 1000 recém-

nascidos vivos. Além das alterações detectáveis pelas técnicas citológicas 

de estudo cromossômico, a DM pode ser causada por desequilíbrios 

cromossômicos submicroscópicos. Os estudos aplicando a técnica de 

hibridação genômica comparativa (array-CGH) mostram que cerca de 15% 

dos pacientes, com deficiência mental e cariótipo aparentemente normal 

após bandamento G, possuem microdeleções e microduplicações 

cromossômicas como fator causal de seus quadros clínicos (Rosenberg e 

col., 2006, revisão em Ropers, 2008). Já as mutações gênicas apresentam 
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todos os tipos de herança: autossômica e ligada ao cromossomo X, 

dominante ou recessiva, e mitocondrial.   

I.2. A deficiência mental com herança ligada ao cromossomo X 

A DM pode ser classificada como sindrômica, quando o indivíduo 

apresenta outros sinais clínicos além da deficiência mental e DM não 

sindrômica ou inespecífica, em que a única característica evidente é a DM. 

Atualmente, foram descritas cerca de 150 síndromes de DM de herança 

ligada ao cromossomo X (DMLX). Em 72 genes do cromossomo X, foram 

identificadas mutações responsáveis pelos quadros clínicos de DM 

sindrômica e mutações diferentes de um mesmo gene foram identificadas 

como a causa de diferentes síndromes; outras 35 síndromes de DM foram 

mapeadas em regiões específicas do cromossomo X sem a identificação do 

gene mutado. Por outro lado, mutações em 37 genes foram identificadas em 

famílias com DM não sindrômica e, dentre esses genes, 17 estavam também 

mutados em casos de DM sindrômica; em 52 famílias a DM não sindrômica 

foi mapeada em segmentos do cromossomo X sem ter o gene identificado 

(Greenwood Genetic Center,GGC, XLMR Update - fevereiro 2011).  A menor 

quantidade de genes identificados como causa de DM não sindrômica está 

relacionada à dificuldade em detectar as mutações causais, pois não 

havendo características clínicas distinguíveis além da deficiência mental é 

necessário investigar cada família como única, dificultando os estudos de 

ligação. É interessante que a identificação do mecanismo genético em 

família com DM não sindrômica, frequentemente também leva à 

caracterização do quadro clínico como sindrômico, já que sinais clínicos 
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antes despercebidos podem ser reconhecidos examinando-se vários 

portadores da mutação. 

Em 1969, Lubs descreveu a associação de quadro de DM sindrômica 

com uma falha no braço longo do cromossomo X, em Xq27.3, que se 

manifesta quando os linfócitos são cultivadas em meio deficiente de ácido 

fólico (Sutherland, 1977). A síndrome, que foi denominada síndrome do 

cromossomo X frágil, tem incidência estimada de 1 em 4000-6000 homens, 

e 1 em 8000-9000 mulheres (Crawford e col, 2001).  Estima-se que 2-3% 

dos casos de deficiência mental em homens e 1% em mulheres sejam 

devidos a essa síndrome (revisão em Chelly e Mandel, 2001), o que a faz a 

principal causa de DM herdada.  É a causa da DM em cerca de 25% das 

famílias com DM ligada ao X (revisão em Ropers e Hamel, 2005). A 

síndrome do cromossomo X frágil resulta da mutação de perda de função no 

gene FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1), que codifica a proteína FMRP 

(Fragile X Mental Retardation Protein). Esse gene apresenta na região 5’ 

não traduzida uma repetição de trinucleotídeos (CGG)n que, em alelos 

comuns da população, tem entre 6 e cerca de 55 trincas de pares de bases. 

Alelos contendo repetições entre ~55 a ~200 trincas de bases são pré-

mutados; nesse caso, a proteína é produzida, porém esses alelos são 

instáveis, podendo expandir-se para alelos completamente mutados, com 

repetições de 200 ou mais trincas de bases, quando transmitidos via 

materna. Esses alelos completamente mutados são transcritos, porém não 

são traduzidos. A ausência da proteína FMRP é a causa da síndrome do 

cromossomo X frágil . 
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O cromossomo X possui cerca de 155 milhões de pares de bases, 

aproximadamente 1155 genes e, entre eles, 868 foram identificados como 

codificadores de proteínas (Ensembl, fevereiro 2011). Essas proteínas 

possuem diversas funções estruturais e participam da regulação da 

transcrição de outros genes e da transdução de sinais; a maioria atua no 

núcleo e no citoplasma, porém podem também exercer sua função em 

organelas, na membrana plasmática e no meio extracelular (revisão em 

Chiurazzi e col., 2008).  Apesar de o cromossomo X conter cerca de 4% dos 

genes identificados no genoma humano, 8-12% dos genes que causam 

deficiência mental quando mutados estão localizados nele. Essa 

representação significativa de mutações no cromossomo X como causa de 

DM pode resultar de maior densidade de genes de cognição no cromossomo 

X, mas deve ser considerado o viés introduzido pela maior facilidade no 

mapeamento de mutações no cromossomo X, com base no padrão de 

herança (Inlow e Restifo, 2004).  

A observação de famílias em que a DM era claramente de herança 

ligada ao X levou Lehrke (1972) a considerar mutações no cromossomo X 

como explicação para o excesso de homens afetados por DM em relação a 

mulheres, observação feita inicialmente por Penrose (1938). Vários estudos 

em coortes de afetados por DM levaram à estimativa de que há 30%-40% 

mais afetados do sexo masculino (revisão em Mandel e Chelly, 2004, 

revisão em Ropers e Hamel, 2005).  

Diante da importância da deficiência mental ligada ao cromossomo X 

como causa de deficiência mental, concentraram-se esforços para a 

identificação de genes relacionados à DM no cromossomo X e várias 
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estratégias são adotadas para tal identificação. Até aqui, a abordagem mais 

utilizada e que permitiu a identificação da maioria dos genes relacionados a 

DM foi o estudo de ligação por meio de marcadores moleculares. A 

caracterização de pontos de quebra em translocações X-autossomo em 

mulheres afetadas por deficiência mental também tem sido produtiva, 

indicando genes danificados pelas quebras. Outra estratégia há muito 

utilizada é a da busca de mutações num gene, com base no defeito 

metabólico associado à deficiência mental. Outras estratégias foram 

introduzidas mais recentemente, como a busca de microdeleções e 

microduplicações cromossômicas, com a utilização de arrays genômicos ou 

a investigação de alteração na expressão gênica, aplicando-se arrays de 

expressão. Em estudos recentes, o sequenciamento de genes do 

cromossomo X tem sido realizado em famílias com XLMR. Ao longo dos 

últimos anos, observa-se um aumento contínuo no número de genes 

relacionados a DM, mapeados e identificados (revisão em Chiurazzi e col., 

2008) 

Entretanto, as mutações em genes únicos identificados no 

cromossomo X não explicam todo o excesso de homens afetados. Entre as 

famílias com deficiência mental ligada ao X, a síndrome do cromossomo X-

frágil é a mais comum, com freqüência de 25%. Já dentre os casos 

esporádicos de homens com deficiência mental, 2,5% são causados pela 

síndrome. Assim, estima-se que cerca de 10% dos homens com deficiência 

mental possuam mutações em genes do cromossomo X. Essa freqüência é, 

portanto, menor do que a esperada para explicar o excesso de homens em 

relação a mulheres com DM (revisão em Ropers e Hamel, 2005). Mandel e 
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Chelly (2004) propuseram que diferenças no desenvolvimento embrionário 

do cérebro masculino e feminino poderiam tornar os homens mais 

susceptíveis a agressões que resultariam em DM. Outra possibilidade 

aventada foi que polimorfismos no cromossomo X teriam efeitos sutis sobre 

as habilidades cognitivas na maioria dos portadores, mas resultariam em 

deficiência mental quando associados a certos alelos autossômicos ou 

ligados ao X ou ainda a fatores ambientais. Os autores estimam que 5% 

desses alelos teriam tal impacto na população masculina que, somados à 

deficiência mental causada por mutações em genes únicos do cromossomo 

X, seriam suficientes para explicar o excesso de homens afetados.  

Quanto aos 10% estimados de deficiência mental de herança 

monogênica ligada ao X, eles não são explicados pelos genes do 

cromossomo X encontrados mutados até o momento em associação a DM. 

Com a notável exceção do gene FMR1, cuja mutação causa a síndrome do 

cromossomo X frágil, mutações nos demais genes já identificados ocorrem 

com freqüências muito baixas. Entre 600 famílias do banco de famílias com 

DM ligada ao X do EuroMRX Consortium,  não incluindo a síndrome do 

cromossomo X frágil, as mutações em 90 outros genes do cromossomo X 

associados a DM explicaram cerca de 42% da deficiência mental, quando 

havia afetados em diferentes gerações (de Brouwer e col. 2007). Quando se 

considera que as famílias com a síndrome do X frágil representam 25% das 

famílias com DMLX, mutações em genes do cromossomo X explicariam 

cerca da metade dos casos de deficiência mental ligada ao cromossomo X 

e, portanto, a maioria dos casos familiais permanece sem ter os genes 

mutados identificados. Nesse mesmo estudo, 17% das famílias com 

7



afetados em apenas uma geração tiveram a DM explicada por mutações no 

cromossomo X e, entre os casos isolados de DM, apenas 1,4%. (de Brouwer 

e col. 2007).  

Tarpey e col. (2009) empreenderam um grande esforço para 

identificar genes mutados em 208 famílias em que a deficiência mental 

segregava com padrão indicativo de herança ligada ao cromossomo X, 

realizando  o sequenciamento de exons de 718 genes do cromossomo X, 

cobrindo cerca de 75% da região codificadora desses genes. Esse estudo 

identificou nove novos genes associados a DM, mas a mutação causal só foi 

identificada em 25% das famílias. Esse número relativamente pequeno de 

mutações detectadas pode ter diversas explicações: a não detecção de 

variações no número de cópias do DNA, a localização das mutações em 

genes não sequenciados ou em regiões não estudadas nos genes, como 

íntrons, regiões reguladoras ou outras regiões não codificadoras e ainda a 

inclusão de famílias que não teriam DMLX. 

As dificuldades na avaliação do significado patogênico de uma 

substituição de par de bases detectada nesse estudo de sequenciamento 

em larga escala foram discutidas por Raymond e col. (2009). Por exemplo, 

grande parte das mutações nonsense não pôde ser relacionada à deficiência 

mental por não segregarem com a doença na família ou por estarem 

presentes em indivíduos da amostra controle, isso mostrando que cerca de 

1% dos genes do cromossomo X podem aparentemente perder a função e 

não ter efeito fenotípico claro, em hemizigose. No caso das mutações 

missense, a decisão sobre a natureza patogênica fica ainda mais difícil. 

Tarpey e col. (2009) usaram critérios rígidos para buscar o significado para a 
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deficiência mental das 983 substituições diferentes que encontraram; além 

do estudo de segregação nas famílias, investigaram amostras controle com 

mais de 1000 indivíduos; levaram também em consideração a conservação 

evolutiva dos aminoácidos substituídos;  o número de variantes do gene foi 

outro aspecto avaliado, pois se maior do que a taxa de evolução do gene 

prediz é indicativo de seleção positiva e, numa amostra de indivíduos com 

deficiência mental, incluiria também aquelas variantes causadoras da 

doença.  

Assim, apesar de já terem sido identificados 92 genes no 

cromossomo X cujas mutações causam deficiência mental, a frequência de 

mutações nesses genes está longe de explicar os 10% estimados de 

deficiência mental ligada ao cromossomo X. Portanto, faltam genes do 

cromossomo X para explicar esses casos de padrão de herança 

monogênico. 

A contribuição de microrrearranjos no cromossomo X para a DMLX 

tem sido investigada nos últimos anos, por meio de microarrays devotados 

ao cromossomo X. Microdeleções e microduplicações (CNV, Copy Number 

Variation) aparentemente patogênicas maiores do que 100 kb foram 

identificadas no cromossomo X em cerca de 5% das famílias com herança 

ligada ao X, catalogadas no EuroMRX Consortium, sendo a mais comum 

dessas alterações a microduplicação do gene MECP2 (Lugtenberg e col., 

2007), que fora antes identificada como responsável por cerca de 1% da 

DMLX (Van Esch e col., 2005). Mais recentemente, Whibley e col. (2010) 

detectaram CNV patogênicas no cromossomo X em 10% das 251 famílias 

em que a DM segregava com padrão de herança sugestivo de ser ligada ao 
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X. Nessas famílias, nenhuma mutação de ponto fora detectada, no estudo 

anterior do grupo, que sequenciou a região codificadora da maioria dos 

genes do cromossomo X (Tarpey e col., 2009). Esses estudos mostram que 

os microrrearranjos do cromossomo X podem explicar parte DMLX.  

 
I.3. A inativação do cromossomo X em mulheres portadoras de 
mutações no cromossomo X associadas a deficiência mental 
 

A inativação do cromossomo X nas células somáticas femininas 

ocorre como mecanismo de compensação de dose dos produtos gênicos 

entre os dois sexos. Essa inativação, estabelecida no início do 

desenvolvimento embrionário, é aleatória e clonal, pois uma vez tornado 

inativo, o cromossomo mantém-se inativo nas células descendentes (Lyon, 

1960; revisão em Boumil e Lee, 2001). Disso resulta que, em média, as 

mulheres possuem 50% das suas células somáticas com o cromossomo X 

materno ativo e nos outros 50%, o cromossomo ativo é o paterno. São, 

assim, mosaicos quanto à inativação do cromossomo X e se distribuem de 

acordo com uma curva normal quanto á porcentagem de células com o 

cromossomo X materno ou paterno inativos, como demonstrado em estudo 

de 415 mulheres adultas da população geral (Amos-Landgraf e col., 2006). 

Os autores verificaram que apenas 1,7% dessas mulheres tinham padrão de 

inativação com desvio completo (100:0) e concluíram que uma mulher 

qualquer da população, que tenha tal padrão de inativação, tem 

probabilidades pelo menos iguais de ser portadora ou não de mutação no 

cromossomo X que afeta a razão de inativação, justificando a investigação 

de patologias de herança ligada ao X na família. 
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Willard e col. (2000) observaram que mutações do cromossomo X que 

causam deficiência mental apareciam frequentemente associadas a desvio 

de inativação do cromossomo X, detectado em células de sangue periférico 

nas mulheres portadoras. Para investigar essa associação, Plenge e col. 

(2002) analisaram o padrão de inativação do X em 155 mulheres portadoras 

certas (94) ou não portadoras (61) pertencentes a 24 famílias em que 

segregavam 20 diferentes mutações associadas a DMLX. Observaram que 

cerca de 50% das portadoras tinham desvio de inativação (>80:20) e que um 

terço delas apresentavam um grande desvio (>90:10), comparado com um 

desvio (>80:20) em apenas 9% das 205 mulheres de grupo controle da 

população geral. Os autores concluíram que o desvio de inativação extremo 

em mães de meninos com deficiência mental é característica comum de 

mutações em genes do cromossomo X que causam deficiência mental, 

aparecendo como específico para certas mutações. Esse padrão desviado 

da inativação seria consequência da vantagem proliferativa das células com 

o alelo normal ativo. 

 Abordando a questão de os desvios extremos no padrão de 

inativação nas portadoras de mutação do cromossomo X decorrerem de 

efeito primário no padrão de inativação ou serem secundários à seleção 

durante o desenvolvimento, Muers e col. (2007) estudaram a expressão do 

gene Atrx, no desenvolvimento de camundongos. Mutações no gene 

humano ATRX causam DMLX e as mulheres portadoras dessas mutações 

apresentam desvio de inativação do cromossomo X. O grupo estudou o 

padrão de inativação em fêmeas de camundongos heterozigotas quanto a 

mutação no gene Atrx e fêmeas controle sem a mutação, avaliando a 
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presença ou não da proteína, por imuno-histoquímica.  Nos embriões com 8 

dias não houve diferença entre o número de células Atrx-negativas e 

positivas, o que permitiu a conclusão de que, no estabelecimento, a 

inativação do cromossomo X é casual.  A análise de diferentes tecidos 

durante o desenvolvimento mostrou declínio gradual de células que não 

expressavam a proteína. Esses resultados indicaram que o desvio da 

inativação do X observado em tecidos das fêmeas adultas resulta da seleção 

celular, que ocorre durante a formação dos tecidos. 

Há trabalhos que mostram que a frequência de inativação do 

cromossomo X totalmente desviada aumenta com a idade da mulher, mas a 

extensão desse efeito varia entre os diferentes estudos, utilizando células de 

sangue periférico (revisão em Orstavik, 2009).   

Amos-Landgraf e col. (2006) verificaram que, entre recém-nascidas, a 

frequência de desvios >90:10 era de cerca de 0,5% e  de desvios extremos 

>95:5 era ainda menor, cerca de 0,2%.  Esse desvio extremo entre recém-

nascidas tinha, portanto, frequência cerca de nove vezes menor do que a de 

1,7% observada entre mulheres adultas. Entre as mulheres estudadas por 

Hatakeyama e col. (2004), cerca de 10% apresentaram desvios de 

inativação > 90:10 na faixa de idade de 0 - 39 anos; essa proporção elevou-

se para 14% na faixa de idade de 40-59 anos e para 29%, entre as mulheres 

com mais de 60 anos. A correlação entre idade e tamanho do desvio, 

embora fraca, foi positiva para todas as idades (r = 0.23, p < 0.0001) e a 

distribuição das mulheres mais velhas quanto à inativação diferiu da 

distribuição normal. Trabalhos analisando apenas mulheres como mais de 

60 anos (Sharp e col., 2000), com mais de 73 anos (Kristiansen e col., 2005) 
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ou com 101 anos (Christensen e col., 2000) mostraram frequências de 

desvios >90:10 entre 8% a 18%, maiores do que a de 3,6% observada por 

Amos-Landgraf e col. (2006) entre 415 mulheres adultas e a de 5% que 

Bolduc e col. (2008), encontraram entre 450 mulheres jovens. A comparação 

entre resultados obtidos em células sanguíneas e células epiteliais de 

mucosa oral mostrou que, apesar de a correlação entre idade e frequência 

de desvio na inativação do X ser comum a ambos os tecidos, é menos 

pronunciada nas células epiteliais (Bolduc e col., 2008). As causas da 

correlação entre idade e aumento do desvio de inativação não são claras. A 

inativação do mesmo cromossomo X em células sanguíneas e epiteliais 

(Bolduc e col., 2008) aponta para a seleção contra células portadoras de 

certas mutações no cromossomo X ativo, com o envelhecimento, mas esse 

efeito pode refletir uma flutuação casual na população de células 

hematopoiéticas, com o tempo.  Entretanto, Swierczek e col. (2008), 

estudando 40 mulheres saudáveis, com idades entre 65 e 92 anos, usando 

um ensaio de clonalidade baseado na determinação da transcrição de alelos 

que diferiam por polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP), não 

encontraram desvio de inativação; mas nove de 26 dessas mulheres foram 

identificadas como portadoras de desvio >80:20, quando o teste utilizado, à 

semelhança dos trabalhos anteriores, baseou-se na metilação diferencial do 

gene receptor de andrógeno nos cromossomos X ativo e inativo.  Esse 

resultado pode significar que alterações da metilação estejam ocorrendo em 

mulheres mais velhas, que possam não alterar a expressão de genes do 

cromossomo X.  Uma investigação maior se faz necessária. 
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Em nosso projeto de iniciação científica (FAPESP, Processo: 

06/57248-0), investigamos a presença de desvio total da inativação do X em 

genitoras de pacientes do sexo masculino com deficiência mental, como 

indicativa de que a DM em seus filhos fosse causada por mutação no 

cromossomo X. Dentre 25 mulheres, cinco apresentaram desvio total de 

inativação, uma freqüência (20%) maior do que a esperada, levando em 

conta que o desvio total de inativação está presente em cerca de 2% das 

mulheres da população geral. Esses achados nos levaram a prosseguir esse 

estudo, em nosso programa de mestrado. 
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VI. SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve o objetivo de estimar a frequência de deficiência 

mental causada por mutações no cromossomo X entre pacientes do sexo 

masculino, que constituem casos isolados de deficiência mental.  A 

estratégia adotada foi a determinação do padrão de inativação do 

cromossomo X nas mães dos afetados, com base (a) nas indicações de que 

desvios extremos do padrão casual de inativação do cromossomo X têm alta 

probabilidade de estar relacionados à presença de mutações do 

cromossomo X e (b) na observação de que a frequência desses desvios está 

significantemente aumentada em mulheres certamente portadoras de 

mutações que causam deficiência mental de herança ligada ao X. A 

vantagem seletiva das células que possuem o alelo não mutado no 

cromossomo X ativo é uma explicação para tais desvios extremos da 

inativação do cromossomo X, raramente encontrados na população geral.  

Selecionamos 115 meninos portadores de deficiência mental 

moderada a grave associada a outros sinais clínicos, não característicos de 

síndrome conhecida e que tinham cariótipos normais e teste negativo para a 

síndrome do cromossomo X frágil; suas genitoras concordaram com a 

participação no estudo. Esses pacientes foram encaminhados ao Serviço de 

Aconselhamento Genético do Laboratório de Genética Humana, 

Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, por diferentes serviços 

médicos, para diagnóstico e orientação quanto a riscos de recorrência na 

família. O padrão de inativação do cromossomo X nas mães dos afetados foi 

investigado, com base na metilação diferencial dos alelos do gene AR 
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(Androgen Receptor gene), no cromossomo X ativo e inativo. As mães de 

100 desses meninos se revelaram heterozigóticas quanto à repetição 

polimórfica CAG do gene AR, requisito do teste para determinar o padrão de 

inativação do cromossomo X. Onze mulheres (11%) apresentaram desvios 

extremos do padrão de inativação do X (≥ 98:2), frequência 

significativamente maior (P = 0.0001; teste exato de Fisher) do que aquela 

que a literatura registra, em estudo utilizando o mesmo ensaio, entre 

mulheres adultas da população geral (0,017; IC 95% = 0,007 – 0,034). 

A raridade de desvios tão extremos na população geral permite 

admitir que as mães dos afetados que apresentam tais desvios sejam 

portadoras de mutação no cromossomo X, que causa a deficiência mental 

em seus filhos. Sendo assim, estimamos em 11% a frequência de deficiência 

mental em nossa amostra de 100 meninos casos isolados de deficiência 

mental (IC 95% = 0,056 – 0,188), sem incluir a síndrome do X frágil, 

responsável por 2,5% a 3% da deficiência mental no sexo masculino.  

Essa nossa estimativa para a proporção de deficiência mental 

moderada grave ligada ao X entre indivíduos do sexo masculino com DM é 

da mesma ordem de grandeza daquelas relatadas na literatura, baseadas 

(a) na frequência da síndrome do X frágil em coortes de homens com 

deficiência mental e entre famílias com deficiência mental de herança ligada 

ao X ou (b) nas inferências da prevalência de deficiência mental e de 

deficiência mental causada por mutações no cromossomo X na população 

geral masculina. Entretanto, a frequência por nós determinada deve ser uma 

subestimativa, considerando que os desvios extremos do padrão de 
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inativação ocorrem em apenas um terço das portadoras obrigatórias de 

mutações que causam deficiência mental com herança ligada ao X. 

Com base nos resultados deste estudo, consideramos indicada a 

avaliação do padrão de inativação do cromossomo X em mães de indivíduos 

do sexo masculino, casos isolados de deficiência mental. A detecção de 

desvio extremo da inativação deve ser considerada indicativa de deficiência 

mental de herança ligada ao X, constituindo subsídio para o aconselhamento 

genético da família e podendo levar á identificação da mutação causadora 

da deficiência mental.    
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VII. ABSTRACT 

Nearly a third of obligate carriers of mutations causative of X-linked 

mental retardation (XLMR) have been reported to have extreme X-

inactivation skewing in peripheral blood cells, compared to their non-carrier 

relatives. Selective advantage of cells with the non-mutated allele on the 

active X chromosome would explain this skewing. Based on these findings, 

we used the pattern of X-inactivation in mothers of mentally retarded boys, as 

a parameter to evaluate the frequency of XLMR among non-familial cases. 

To determine the X-inactivation pattern in these women, we investigated the 

methylation status of the AR (Androgen Receptor) alleles in blood cells. We 

selected 115 boys with moderate to severe mental retardation of unknown 

cause, who had normal karyotypes and tested negative for fragile X 

syndrome; the mothers of 100 of these boys were found to be heterozygous 

for the polymorphic CAG repeat of the AR gene, a requisite of the X-

inactivation assay. Eleven women (11%) had extremely skewed X-

inactivation (≥ 98:2), a frequency significantly higher (P = 0.0001; Fisher 

exact test) than the frequency reported for adult women from the general 

population (1.7%; 95% CI = 0.007 – 0,034). Assuming that every mother with 

extremely skewed X-inactivation is a carrier of an X-chromosome mutation 

that causes mental retardation in her son, the frequency of XLMR in our 

sample of 100 boys is 11% (95% CI = 0,056 – 0,188), the fragile X syndrome 

being excluded. Although these figures are quite in agreement with previous 

estimations of the frequency of XLMR among mentally retarded men, they 

might be an underestimation, when it is taken into account that only about a 
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third of obligate carriers of XLMR mutations have highly skewed X 

inactivation.  
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