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CAPÍTULO III 

 

TRIAGEM DE MUTAÇÕES EM PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE TREACHER COLLINS: 

DESCRIÇÃO DE NOVAS MUTAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS QUENTES NO GENE TCOF1 

 

Abstract 

Twenty-eight families with a clinical diagnosis of Treacher Collins syndrome were 

screened for mutations in the 25 coding exons of TCOF1 and their adjacent splice junctions 

through SSCP and direct sequencing. Pathogenic mutations were detected in 26 patients, yielding 

the highest detection rate reported so far for this disease (93%) and bringing the number of known 

disease-causing mutations from 35 to 51. Clustering of pathogenic mutations is here described for 

the first time. Twelve novel polymorphic alterations were characterized, confirming previous 

reports that TCOF1 has an unusually high rate of single nucleotide polymorphisms (SNPs) within 

its coding region. Furthermore, our data confirms the absence of genotype-phenotype correlation 

and reinforces that the apparent anticipation often observed in TCS families is due to 

ascertainment bias. 

 

Resumo 

Foram testadas 28 famílias com diagnóstico clínico de síndrome de Treacher Collins para 

mutações nos 25 exons codificantes do gene TCOF1,  incluindo as regiões de emenda do RNA, 

através das técnicas de SSCP e seqüenciamento. Encontramos mutações patogênicas em 26 

pacientes, resultando na maior taxa de detecção já descrita para esta doença (93%) e elevando o 

número de mutações patogênicas conhecidas de 35 para 51. Descrevemos pela primeira vez o 

agrupamento de alterações patogênicas em determinados exons. Foram caracterizadas 12 novas 

alterações polimórficas, confirmando relatos anteriores de que o gene TCOF1 possui um grande 

número de polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em sua região codificadora. Nossos dados 

confirmam a ausência de correlação genótipo-fenótipo e reforçam que a aparente antecipação 

clínica observada em algumas famílias com STC é resultante de um viés de averiguação.  
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Introdução 

A síndrome de Treacher Collins (TCS, OMIM 154500) é um distúrbio do desenvolvimento 

craniofacial de herança autossômica dominante cuja incidência é de aproximadamente 1/50.000 

nascimentos (Connor & Ferguson-Smith, 1993). Estima-se que 60% dos casos sejam resultantes de 

mutação nova e 40% herdados (Gorlin et al., 1990; Jones, 1997). Existe grande variabilidade 

fenotípica intra e inter-familial, mas as características clínicas mais comuns são: a) inclinação anti-

mongolóide das fissuras palpebrais, podendo estar associadas a colobomas na pálpebra inferior; b) 

hipoplasia malar e micrognatia; c) displasia pavilhão auditivo; d) atresia do canal auditivo e 

malformação dos ossículos do ouvido médio, o que pode resultar em surdez condutiva. O gene 

associado a esta síndrome, denominado TCOF1, está mapeado no cromossomo 5q32 e foi clonado 

em 1996 (The Treacher Collins Syndrome Collaborative Group).  

O gene TCOF1 contém 25 exons codificadores e produz uma proteína de baixa 

complexidade chamada treacle. Supõe-se que a treacle seja uma proteína envolvida no transporte 

nucleolar, pois sua seqüência de aminoácidos apresenta motivos repetitivos (exons 7-16) que 

representam potenciais sítios de fosforilação e um sinal de localização nucleolar em sua 

extremidade C-terminal (Dixon et al., 1997b). Estudos de imuno-histoquímica in situ confirmaram 

que a porção C-terminal da proteína é essencial para sua localização correta no nucléolo (Marsh et 

al., 1998; Winokur & Shiang, 1998) e, mais recentemente, foi demonstrado que os motivos 

codificados pelos exons 7-16 podem ser fosforilados pelas enzimas caseína quinase II (CKII) e 

proteína quinase (PK) tanto in vitro quanto in vivo (Jones et al., 1999). 

Já foram descritas mutações ao longo de todo o gene sem que haja uma região preferencial 

para a ocorrência das mesmas, ou seja, um ponto quente mutacional (hot spot). Na maioria dos 

casos, as mutações patogênicas são específicas para cada família. Das 35 mutações patogênicas 

descritas até o momento, apenas uma resulta da troca de aminoácidos (missense), enquanto todas 

as outras vão levar à produção de uma proteína truncada. A maior parte dessas mutações é 

composta por deleções, mas inserções, alterações na emenda do RNAm (splicing) e mutações sem 

sentido (nonsense) também já foram descritas (The Treacher Collins Syndrome Collaborative 

Group, 1996; Gladwin et al., 1996; Wise et al., 1997; Edwards et al., 1997). Com base nessas 

observações, o mecanismo molecular proposto para a síndrome foi a haploinsuficiência.  

Nenhum desses estudos permitiu traçar uma correlação genótipo-fenótipo, portanto nem o 

tipo nem o local da mutação contribuíram para o entendimento da grande variabilidade clínica 
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observada entre os pacientes. Algumas das hipóteses levantadas para explicar essa variabilidade 

incluem influência de fatores ambientais, mutações em outro(s) gene(s) envolvidos no mesmo 

processo de desenvolvimento embrionário e contexto genotípico da mutação, incluindo também 

variações polimórficas no alelo selvagem do gene TCOF1. 

 

Pacientes e Métodos 

Pacientes: Pacientes com diagnóstico clínico de STC, provenientes de 4 diferentes estados  

brasileiros, foram encaminhados para o Centro de Estudos do Genoma Humano para análise 

molecular do gene TCOF1. Uma ficha detalhando os principais sinais clínicos foi preenchida pelo 

médico responsável para 36 pacientes. Dos 28 probandos, 12 possuíam pelo menos mais um 

parente afetado, enquanto os 16 restantes eram casos isolados. Em 12 casos, ambos pais do 

probando estiveram disponíveis para análise e, em 4 casos, tivemos acesso apenas ao material do 

probando. Nos casos restantes, o probando e apenas um genitor foram testados.  

Extração de DNA e PCR: O DNA foi extraído a partir de sangue periférico segundo o 

protocolo de Miller et al. (1988) ou a partir de esfregaço de mucosa bucal, conforme descrito por 

Richards et al. (1993). Os primers empregados para a reação de PCR foram publicados por The 

Treacher Collins Syndrome Collaborative Group (1996), Gladwin et al. (1996), Edwards et al. 

(1997) e Wise et al. (1997). 

Análise de SSCP e Seqüenciamento: A análise de SSCP e as reações de seqüenciamento 

foram realizadas conforme descrito no Capítulo II. 

Análise de microssatélites: Para todos os casos esporádicos, realizamos a confirmação da 

paternidade através da análise de 5 marcadores polimórficos: D3S1754, D5S820, D6S477, 

D7S821 e D12S391. Nove marcadores da região 5q31-q34 (D5S816, D5S210, D5S434, D5S413, 

D5S376, D5S209, D5S820, D5S527, D5S422) foram empregados para a construção de haplótipos, 

conforme descrito no Capítulo II.  

 

Resultados 

Identificação de mutações: A análise por SSCP dos 25 exons codificadores do gene 

TCOF1 em 28 pacientes revelou 36 alterações no padrão de migração das bandas, em 18 exons 

diferentes. Cada exon onde foi encontrada uma alteração no padrão de migração foi testado em 

uma amostra controle contendo 100 cromossomos. Dessas 36 alterações, 24 não foram detectadas 

entre o grupo controle e 12 eram polimórficas. Cinco outras alterações polimórficas foram 
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detectadas apenas no grupo controle. Com base no seqüenciamento e na análise de freqüência 

entre o grupo controle, as alterações foram divididas em três categorias: patogênicas (20), 

polimórficas (17) e mutações raras (4) (não encontradas entre os controles) mas aparentemente 

inócuas. Cada grupo será discutido em mais detalhe adiante. O material dos 3 pacientes cuja 

análise por SSCP não revelou nenhuma alteração patogênica foi submetido ao seqüenciamento 

completo de toda região codificante do gene TCOF1, incluindo os sítios de emenda do RNAm. O 

seqüenciamento revelou uma inserção de um resíduo de guanina no exon 23 do paciente TCS 27. 

É interessante notar que essa mesma inserção foi detectada por SSCP em outro paciente (TCS 22), 

sem que houvesse uma outra alteração na seqüência do exon que justificasse essa discrepância na 

detecção por SSCP. Nos 2 pacientes restantes (TCS 8 e TCS 23) nenhuma alteração patogênica foi 

encontrada após o seqüenciamento completo do gene. 

Tabela III.1. Alterações patogênicas detectadas em pacientes brasileiros portadores da STC 

Família Sexo Ocorrência Mutação patogênica Exon 
TCS 1 F familial c.2354-2363delCAGGGCCAGA 15 
TCS 2 F familial c.1867-1868delGA 12 
TCS 3 M esporádico c.2247G→A (K748K)1 14 
TCS 4 M familial c.2355-2356delAG 15 
TCS 5 F esporádico c.1164^1165insT 9 
TCS 6 M esporádico c.4135-4139delGAAAA3 24 
TCS 7 F esporádico c.3311delC 21 
TCS 8 F esporádico -  
TCS 9 M esporádico c.4135-4139delGAAAA3 24 

TCS 10 F esporádico c.1408-1409delAG2 10 
TCS 11 F esporádico c.3100delA 20 
TCS 12 F familial c.2386 G→T (E796X) 15 
TCS 13 F familial c.3086-3092delCACTCCC 20 
TCS 14 F familial c.2822-2823delGA 18 
TCS 15 M esporádico c.4135-4139delGAAAA3 24 
TCS 17 F esporádico c.1287^1288insG 10 
TCS 18 F esporádico c.1406-1409delAGAG 10 
TCS 19 F ? c.4135-4139delGAAAA3 24 
TCS 20 F esporádico c.2527^2528insA 16 
TCS 21 M esporádico c.4135-4139delGAAAA3 24 
TCS 22 F familial c.3987^3988insG 23 
TCS 23 M familial -  
TCS 24 F esporádico c.2018-2025delCAGTCACC 13 
TCS 25 F esporádico c.4135-4139delGAAAA3 24 
TCS 26 M familial c.2354-2363delCAGGGCCAGA 15 
TCS 27 M familial c. 3987^3988insG 23 
TCS 28 M familial c.1866-1873delAGGGCCAGAG 12 
TCS 29 F esporádico c.3711-3712delAG 23 

Mutações previamente descritas estão indicadas: (1) Gladwin et al., 1996; (2) Wise et al., 1997; (3) Edwards et al., 1997 
As mutações foram nomeadas conforme as recomendações de Antonarakis & The Nomenclature Working Group, 1998 

Mutações Patogênicas: Todas as alterações patogênicas encontradas estão descritas na 

Tabela III.1. Os tipos mais freqüentes de alteração foram deleções (19) e inserções (5) que levam à 
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alteração do quadro de leitura (frameshift), resultando em uma proteína truncada. Também foram 

encontradas uma mutação sem sentido (nonsense) e uma mutação na região de emenda do RNAm 

(splicing). Três alterações foram observadas em mais de uma família: uma deleção de 5 pb no 

exon 24 (c.4135-4139delGAAAA) foi encontrada em 6 pacientes independentemente, sendo que 4 

deles foram casos de mutação nova. A inserção de um resíduo de guanina (c.3987^3988insG) foi 

encontrada em dois casos familiais e, finalmente, uma deleção de 10 pb no exon 15 (c.2354-

2363delCAGGGCCAGA) também foi detectada em dois casos familiais. Construímos haplótipos 

da região 5q32 para todos os pacientes de diferentes famílias que apresentavam uma mesma 

mutação e, em todos os casos, uma origem comum pôde ser excluída devido à associação das 

mutações com diferentes haplótipos. 

Alterações Polimórficas: Dos 17 polimorfismos encontrados, 9 eram trocas de 

aminoácidos, 6 eram silenciosas e 2 intrônicas. Cinco desses polimorfismos já haviam sido 

relatados, enquanto os outros 12 são aqui descritos pela primeira vez. A Tabela III.2 indica todos 

os polimorfismos conhecidos no gene TCOF1 e suas freqüências entre pacientes brasileiros e na 

amostra controle.  

Tabela III.2. Polimorfismos no gene TCOF1 e sua freqüência entre pacientes e controles brasileiros 

Freqüência Local Mutação Proteína pacientes controles 
Intron 6 IVS6+32 C→T - 0,02 0,02 
Exon 7 c.803 A→G E268G - 0,04 
Exon 8 c.998 C→T1 S333L 0,07 0,01 

Exon 10 c.1316 C→T2 P439L - - 
Exon 10 c.1347 T→C1 P449P 0,75 0,74 
Exon 11 c.1530 G→T G510G 0,07 0,10 
Exon 11 c.1552 G→A1 V518I - - 
Exon 11 c.1611 G→A1 S537S 0,75 0,84 
Exon 13 c.1974 G→C L658F - 0,01 
Exon 13 c.2014 C→T P672S - 0,01 
Intron 15 IVS15-20insCTCT1 - - - 
Exon 16 c.2429 C→T1 A810V 0,77 0,74 
Exon 16 c.2534 C→T2 S845L 0,02 0,02 
Intron 19 IVS19+66 C→T1 - 0,03 0,10 
Exon 20 c.3279 C→T H1093H - 0,01 
Exon 21 c.3296 C→G P1099R 0,10 0,16 
Exon 23 c.3802 C→A R1268S - 0,01 
Exon 23 c.3819 G→A S1273S 0,02 0,01 
Exon 23 c.3938 C→T2 A1313V 0,22 0,24 
Exon 23 c.4061 G→C G1354A - 0,03 

Polimorfismos previamente descritos estão indicados: (1) Wise et al., 1997; (2) Edwards et al., 1997 
As mutações foram nomeadas conforme as recomendações de Antonarakis & The Nomenclature Working Group, 1998 

 32



Capítulo III 
 

Outras Alterações: Quatro alterações aparentemente inócuas foram encontradas entre 

nossos pacientes e/ou seus familiares, mas não entre o grupo controle: uma troca de nucleotídeos 

no intron 19 e 3 alterações silenciosas. Em uma família (TCS 14), pudemos observar a alteração 

silenciosa nos parentes normais, confirmando assim que a mesma não tinha correlação com o 

fenótipo. Nas outras famílias onde detectamos alterações raras, não dispúnhamos de outros 

familiares para análise. Em todos esses casos, foi possível determinar qual era a mutação 

patogênica presente no paciente (Tabela III.3). 

Proporção entre casos isolados e familiais: Quinze dentre os 26 propósitos com mutações 

identificadas no gene TCOF1 foram encaminhados como casos isolados. Entre esses, nos 10 casos 

onde possuíamos DNA disponível do pai e da mãe, a paternidade foi confirmada através da análise 

de marcadores polimórficos. Para essas 10 famílias, confirmamos que as mutações haviam surgido 

de novo, já que os pais não eram portadores da mutação encontrada no propósito. 

Entre as famílias restantes, 11 são casos familiais, o que também foi confirmado através da 

análise molecular. As 3 famílias restantes haviam sido encaminhadas com status incerto, já que o 

médico que responsável tinha dúvidas quanto à possibilidade de o pai ou a mãe do propósito 

também ser afetado (famílias TCS 14, TCS 19 e TCS 25). Após a análise molecular, a família TCS 

14 foi classificada como caso familial e a família TCS 19 como caso esporádico. A família TCS 25 

permanece sem classificação, pois existe um histórico de morte perinatal de uma criança 

diagnosticada com síndrome de Goldenhar. Não tivemos acesso ao prontuário ou fotografias dessa 

criança, portanto não podemos excluir a possibilidade de se tratar de outro caso de STC. Apesar de 

a mãe da paciente TCS 25 não ser portadora da mutação patogênica, o pai da propósita não esteve 

disponível para análise. Essa família foi, portanto, excluída da estimativa da proporção entre casos 

isolados e familiais e das análises subseqüentes onde se fez necessária a classificação dos 

propósitos em casos esporádicos e familiais. 

Correlação genótipo-fenótipo e razão sexual entre os indivíduos afetados pela TCS: Para 

examinar a variabilidade clínica intra- e inter-familial, avaliamos a presença ou ausência de 6 dos 

sinais mais freqüentes na STC e facilmente identificáveis: inclinação anti-mongolóide das fendas 

palpebrais (89%), hipoplasia malar (81%), micrognatia (78%), anomalias do pavilhão auditivo 

(77%), coloboma de pálpebra inferior (69%), ausência de cílios (53%) e palato fendido (28%) 

(freqüências observadas conforme Jones, 1997). Surdez condutiva não foi incluída devido a um 

grande número de pacientes nunca ter sido submetido a testes de audiometria, ou cujos resultados 

eram inconclusivos. Essa análise incluiu 36 afetados para os quais possuíamos uma ficha clínica 

completa, preenchida pelo geneticista responsável. 

 33



    
 

 
 

Tabela III.3. Mutações aparentemente não-patogênicas que não foram encontradas entre os controles 
Exon      Mutação Proteína Paciente Mutação patogênica
9 1150 G→A A350A TCS 22-1, TCS 22-2 c.3987^3988insG 
12 1863 A→G E621E  

   
TCS 1-2 c.2355-2364delCAGGGCCAGA

19 3066+59 C→T intrônica TCS 1-2 c.2355-2364delCAGGGCCAGA
25 4224 G→A E1508E TCS 14-1, TCS 14-3*  

TCS 12-1, TCS 12-2, TCS 12-3 
c.2822-2823delGA 
E796X 

25 4258+26 A→G intrônica TCS 16-3*, TCS 16-4*  - 
                               * parentes normais 
 
 
 

Tabela III.4. Freqüência dos principais sinais clínicos entre os pacientes 
 

Propósito  (25) 
Total de afetados  

(36) 
Propósito 
esporádico     

(13) 

Propósito 
familial     (11) 

Parentes 
familial   (11) 

Sexo feminino 
(24) 

Sexo masculino  
(12) 

inclinação da pálpebra 24 96% 34 94% 11 85%         11 100% 10 91% 22 92% 12 100%
hipoplasia malar 25              100% 33 92% 13 100% 11 100% 8 73% 21 87% 12 100%
micrognatia 24              96% 32 89% 12 92% 11 100% 8 73% 21 87% 11 92%
displasia auricular               22 88% 23 64% 12 92% 10 91% 1 9% 15 62% 8 67%
coloboma 19              76% 24 67% 9 69% 9 82% 5 45% 16 67% 8 67%
falta de cílios 16 64% 19 53% 9 69% 7 64% 3 27% 14 58% 5 42% 
fenda palatina 3              12% 3 8% 1 8% 2 18% - - 1 4% 2 17%
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Como pode ser visto na Tabela III.4, não houve diferença significativa nas freqüências dos 

sinais clínicos observados nos casos esporádicos em relação aos familiais ou entre gêneros. 

Entretanto, a freqüência de anomalias no pavilhão auditivo externo (microtia ou displasia) entre os 

probandos nos casos familiais foi 10 vezes maior do que o encontrado em seus pais (n = 8) ou em 

outros parentes afetados (n = 3). 

 

Discussão 

Neste trabalho, envolvendo 28 probandos, identificamos um total de 41 alterações (17 

polimórficas e 24 mutações raras), 40 das quais foram detectadas primariamente através da análise 

por SSCP, indicando que a eficácia desse método sob as condições utilizadas foi de 97%. Nossa 

taxa de detecção foi bastante alta, considerando que a análise por SSCP geralmente detecta de 70% 

a 95% de alterações de uma única base em produtos de PCR (Ravnik-Glavač et al., 1994). A 

sensibilidade do nosso método continua alta levando em conta apenas as mutações patogênicas 

detectadas no gene TCOF1, pois foi possível caracterizá-las em 25 dentre 28 pacientes. Isso 

representa uma taxa de detecção de 89%, consideravelmente maior do que a de 60% obtida por 

outros pesquisadores estudando este mesmo gene (Edwards et al., 1997). Essa taxa de detecção de 

mutação patogênica aumentou para 93% (26/28), a mais alta já relatada até o momento, após o 

seqüenciamento dos 25 exons codificantes do gene nos 3 pacientes portadores da STC nos quais 

nenhuma alteração havia sido identificada através da análise por SSCP. 

A maior parte das alterações polimórficas descritas até o momento no gene TCOF1 são 

substituições de uma única base na região codificadora do gene, a maioria das quais (60%) leva à 

troca de aminoácidos (Wise et al., 1996; Edwards et al., 1997; este trabalho). Incluindo aqueles 

aqui descritos pela primeira vez, 20 SNPs foram encontrados em 4,2 Kb de seqüência 

codificadora, ou aproximadamente um a cada 210 pb. Isso representa uma alta proporção de SNPs 

num gene funcional, pois estudos anteriores encontraram um SNP a cada 346 pb, tanto em regiões 

codificadoras como não-codificadoras (Cargill et al., 1999). Foi sugerido que mudanças de 

aminoácidos seriam melhor toleradas nos exons 7 a 16 do gene TCOF1, devido à sua natureza 

repetitiva (Wise et al., 1997), mas alterações polimórficas foram encontradas em 9 exons distintos, 

três dos quais se localizam fora da região repetitiva.  

Com exceção da substituição S333L (exon 8), os polimorfismos foram encontrados com 

freqüências similares entre os pacientes e os controles. É possível que a freqüência relativamente 

maior do alelo 333L entre os pacientes seja um viés decorrente do pequeno tamanho amostral. Foi 
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difícil verificar se esses polimorfismos estariam contribuindo para a variabilidade clínica, pois não 

pudemos verificar se os mesmos estavam em cis ou em trans em relação ao alelo contendo a 

mutação patogênica.  

Foram identificadas 16 novas mutações patogênicas, elevando o número de mutações 

descritas de 35 para 51. Como já notado em estudos anteriores (Gladwin et al., 1996; Edwards et 

al., 1997), todas essas alterações acarretam no término prematuro da tradução. Apesar de algumas 

mutações terem sido encontradas em mais de um propósito (Tabela III.1), a maior parte delas é 

específica para cada família. A mutação recorrente mais comum foi uma deleção de 5 pb no exon 

24, observada em 6 propósitos independentemente. Essa deleção já havia sido descrita por 

Edwards et al. (1997) em 7 famílias, sendo assim a mutação mais freqüentemente encontrada entre 

os pacientes portadores da TCS, responsável por aproximadamente 16% dos casos relatados até o 

momento (Edwards et al., 1997, este trabalho). Analisando a localização de todas as mutações já 

identificadas no gene TCOF1 (Figura III.1), observamos um agrupamento de mutações nos exons 

10, 15, 16, 23 e 24, enquanto existem exons onde nenhuma mutação patogênica foi encontrada até 

o momento. A caracterização de mutações em uma amostra maior de pacientes é necessária para 

confirmar essa tendência ao agrupamento de mutações em determinados exons (hot spots). De 

qualquer modo, para fins de diagnóstico molecular da STC, recomendamos testar esses 5 exons em 

primeiro lugar, para maximizar as chances de detecção de mutações sem a necessidade de analisar 

o gene inteiro. Se a análise de apenas esses 5 exons houvesse sido feita em nossa amostra, teria 

sido possível identificar a mutação patogênica em 17/28 (60%) dos casos.  

Exons 
Região não traduzida 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 18 17 20 19 21 23 22 

25 24 26 

Figura III.1. Mutações descritas no gene TCOF1. Os exons estão representados proporcionalmente. Mutações 
descritas anteriormente estão representadas em preto e aquelas descritas na amostra brasileira em branco 
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Entre as 26 famílias com STC onde foi possível detectar a mutação patogênica, 15 foram 

classificadas como casos esporádicos (60%) e 10 como familiais (40%), levando-se em conta tanto 

os resultados clínicos como moleculares, e uma família permaneceu sem classificação. Embora só 

tenhamos confirmado a paternidade em 10 dentre 15 casos isolados, a proporção entre os casos 

esporádicos e familiais está de acordo com os 60:40 citados na literatura (Jones, 1997). 

Apesar de termos obtido uma alta taxa de detecção de mutação utilizando a análise por 

SSCP e seqüenciamento, não conseguimos determinar a mutação patogênica responsável pela STC 

em duas famílias (TCS 8 e TCS 23) onde os afetados apresentam o quadro clínico típico da 

síndrome. Esses resultados podem indicar a existência de um segundo gene responsável pelo 

mesmo quadro clínico (heterogeneidade genética), que poderia ser responsável por uma pequena 

proporção dos casos. Outra alternativa é que a mutação nessas famílias esteja localizada na região 

promotora 5’ ou na região 3’ não traduzida do gene, que não foram investigadas neste trabalho. 

Além disso, grandes deleções, abrangendo um ou mais exons inteiros do gene TCOF1, não seriam 

detectadas através dos métodos aqui utilizados.  

Nenhuma correlação pode ser estabelecida entre o tipo ou local da mutação patogênica e a 

variabilidade do quadro clínico, como já havia sido notado por outros autores (Edwards et al., 

1997). A gravidade do quadro não apresentou correlação com o sexo do paciente ou do genitor 

transmissor, ou se a mutação foi herdada ou surgiu de novo, como já foi descrito para outras 

síndromes de herança autossômica dominante, como por exemplo a distrofia muscular Fácio-

escápulo-humeral (FSHD, OMIM 158900; Zatz et al., 1998; van Der Maarel et al., 2000). A 

freqüência dos sinais clínicos mais comuns observada entre nossos pacientes não diferiu 

significativamente daquelas citadas na literatura (Jones, 1997), com exceção da fenda palatina, que 

em nossos pacientes foi observada com uma freqüência 3,5 vezes menor do que esperado. 

O agravamento do quadro clínico em gerações sucessivas pode ser observado em grande 

parte dos casos familiais de STC estudados, podendo ser interpretado como antecipação clínica. 

Entretanto, neste caso, essa observação deve ser resultante de um viés de averiguação, pois a 

principal diferença entre o propósito e seu genitor também portador da síndrome era a presença de 

anomalias no pavilhão auditivo. Na nossa amostra, anomalias do pavilhão auditivo (displasia ou 

microtia) parecem ser o motivo principal que leva a família a procurar ou ser encaminhada a um 

geneticista. Existe a possibilidade que vários casos leves da síndrome, especialmente aqueles em 

que o afetado não se sente funcionalmente prejudicado, não sejam diagnosticados até o nascimento 

de um parente (filho ou irmão) que apresente uma manifestação mais grave da síndrome.  
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Concluindo, nossos resultados confirmaram uma alta taxa de polimorfismos no gene 

TCOF1, elevaram o número de mutações patogênicas conhecidas para 51 e sugeriram a existência 

de pontos quentes de mutação (hot spots) nesse gene. Apesar de o processo de detecção de 

mutações no gene TCOF1 ser bastante trabalhoso, este pode ser de grande valia para o 

aconselhamento genético, particularmente naqueles casos onde o quadro clínico não é típico. Na 

nossa amostra, o teste molecular permitiu estabelecer que a mãe de um propósito, que não havia 

sido diagnosticada com STC, era portadora da mutação, e assim estabelecer o risco de 50% para a 

prole, enquanto em outra família a mãe com suspeita de também ser portadora da STC não tinha a 

mutação, o que diminuiu para próximo de zero seu risco de outro filho afetado. A determinação 

das causas da grande variabilidade clínica observada entre os pacientes ainda é um desafio cuja 

elucidação será extremamente importante. É possível que alterações na região promotora sejam 

responsáveis pelos casos sem mutação na região codificadora do gene ou por parte da 

variabilidade fenotípica observada entre os pacientes com STC. Se uma dada alteração tem um 

efeito de aumentar ou diminuir a taxa de transcrição do gene, sua relação (em cis ou trans) com o 

alelo mutante poderia influenciar a gravidade do quadro. Assim, a caracterização do promotor do 

gene TCOF1 será fundamental para o maior entendimento das manifestações clínicas dessa 

síndrome e para resolver a questão da heterogeneidade genética. 
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CAPÍTULO IV 

 

TRIAGEM DE MUTAÇÕES NO GENE TCOF1 EM PACIENTES DE DIFERENTES POPULAÇÕES: 

CONFIRMAÇÃO DE PONTOS QUENTES E DESCRIÇÃO DE UMA NOVA MUTAÇÃO MISSENSE QUE 

SUGERE A LOCALIZAÇÃO DE UM DOMÍNIO FUNCIONAL NA PROTEÍNA TREACLE  

 

Abstract 

To further characterize the spectrum of mutations associated with Treacher Collins 

syndrome, we screened 63 patients from different populations for mutations in TCOF1 

through SSCP and sequencing. We detected a pathogenic mutation in 36 patients and describe 

27 novel mutations and one novel polymorphism. We also confirmed previous suggestions 

that over 50% of pathogenic mutations are frameshift deletions clustered exons 10, 15, 16, 23, 

and 24. One of the novel pathogenic mutations is a de novo missense change in exon 2, only 

the second described mutation that is not predicted to result in a truncated protein. This 

observation led to the hypothesis that there is an important functional domain in the N-

terminus of the protein, which is also the most conserved region between species.   

 

Resumo 

Visando caracterizar o espectro de mutações causadoras da síndrome de Treacher 

Collins, 63 pacientes de diferentes populações foram triados para mutações no gene TCOF1 

por meio de SSCP e seqüenciamento. Detectamos a mutação patogênica em 36 pacientes, 

sendo que 27 mutações e um polimorfismo são aqui descritos pela primeira vez. Confirmamos 

sugestões prévias que mais de 50% das mutações patogênicas encontram-se agrupadas nos 

exons 10, 15, 16, 23 e 24, e a maior parte delas são deleções que alteram a fase de leitura do 

RNAm. Uma das novas mutações patogênicas, uma troca de aminoácidos no exon 2 

ocorrendo de novo,  é a segunda mutação descrita neste gene que não resulta em uma proteína 

truncada. Essa observação nos levou a sugerir a presença de um domínio funcional importante 

na extremidade N-terminal da proteína treacle, que é também a região da proteína mais 

conservada entre diferentes espécies. 
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Introdução 

A síndrome de Treacher Collins (STC, OMIM 154500) é um distúrbio do 

desenvolvimento craniofacial de herança autossômica dominante caracterizado por hipoplasia 

malar, micrognatia, inclinação anti-mongolóide das fissuras palpebrais, coloboma de pálpebra 

inferior, displasia ou hipoplasia do pavilhão auditivo, surdez condutiva e fenda palatina. A 

incidência estimada para esta síndrome é de 1/50.000, com 60% dos casos resultantes de 

mutação nova (Connor & Ferguson-Smith, 1993; Jones, 1997). Observa-se uma ampla 

variabilidade clínica entre os pacientes, que pode abranger desde casos que passam 

desapercebidos ao exame clínico até a morte perinatal devido ao colapso das vias aéreas 

superiores.  

O gene associado a esta síndrome, denominado TCOF1, foi mapeado em 1996 (The 

Treacher Collins Collaborative Group) e, desde então, estudos de triagem de mutações 

patogênicas nos pacientes portadores de STC levaram às seguintes conclusões: a) a maioria 

das mutações patogênicas são pequenas deleções ou inserções que levam à alteração do 

quadro de leitura, resultando na produção de uma proteína truncada; b) as mutações (tanto 

polimórficas como patogênicas) estão distribuídas pelos 25 exons codificadores do gene; c) a 

maioria das mutações é específica para cada família, com exceção de uma deleção recorrente 

de 5 pares de base no exon 24 (encontrada em aproximadamente 16% das famílias com STC); 

e d) não existe correlação entre fenótipo e o tipo ou local da mutação (Gladwin et al., 1996; 

Wise et al., 1997; Edwards et al., 1997; Splendore et al., 2000). Recentemente, a observação 

que mais de 50% de todas as mutações patogênicas descritas encontram-se agrupadas em 5 

exons (10, 15, 16, 23 e 24) levou à hipótese que essas regiões são pontos quentes de mutação 

(hot spots), sugerindo que as triagens de mutações no gene TCOF1 devem ser iniciadas por 

esses 5 exons, o que aumentaria a rapidez e eficiência do teste (Splendore et al., 2000). 

A proteína codificada pelo gene TCOF1, chamada treacle, apresenta dez motivos 

repetitivos com sítios de fosforilação pela enzima caseína quinase II (Jones et al., 1999) e um 

sinal de localização nucleolar na sua extremidade C-terminal (Marsh et al., 1998; Winokur & 

Shiang, 1998). A treacle possui fraca homologia com uma família de fosfoproteínas 

nucleolares, mas sua função específica ainda não é conhecida (Dixon et al., 1997b; Paznekas 

et al., 1997). Neste trabalho, apresentamos o resultado da triagem de mutações no gene 

TCOF1 em uma amostra de 63 pacientes diagnosticados com STC e pertencentes a diferentes 

populações. Nossos achados corroboram a hipótese que os exons 10, 15 e 16 da região 
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repetitiva e os exons 23 e 24 do domínio com sinal de localização nucleolar são pontos 

quentes de mutação, responsáveis por mais da metade das mutações patogênicas descritas 

para a STC. A identificação de uma troca de aminoácidos no exon 2 associada ao quadro 

clínico sugere a existência de um domínio funcional importante na extremidade N-terminal da 

proteína treacle. 

 

Pacientes e Métodos  

Quinze pacientes foram encaminhados diretamente ao Centro de Estudos do Genoma 

Humano (CEGH) em São Paulo (Brasil) e amostras de DNA de 48 pacientes avaliados por 

um geneticista clínico ou por fotografias foram enviados pela Johns Hopkins University 

School of Medicine (JHUSM), de Baltimore (EUA). Entre esses pacientes, 6 eram casos 

familiais que demonstraram ligação com o loco associado à síndrome no cromossomo 5, em 

5q32 (Jabs et al., 1993) e 29 já haviam sido testados para a presença de mutações nos exons 4 

a 16 do gene TCOF1 pela técnica de heteroduplex (Wise et al., 1997).  

A triagem de mutações foi realizada utilizando as técnicas de PCR e SSCP conforme 

descrito por Splendore et al. (2000). Os produtos que apresentaram alteração no padrão de 

migração de bandas foram seqüenciados em um seqüenciador ABIPrism Model 377 (Applied 

Biosystems) segundo as instruções do fabricante. Nos casos esporádicos onde havia 

disponibilidade do DNA parental, realizamos a confirmação da paternidade pela análise de 5 

microssatélites com alto grau de heterozigose (D3S1754, D5S820, D6S477, D7S821, 

D12S391) conforme detalhado no Capítulo II. 

 

Resultados 

Entre os 15 pacientes encaminhados diretamente ao CEGH, detectamos alteração no 

padrão de bandas pelo SSCP em 13. O seqüenciamento confirmou que todas as alterações 

encontradas eram patogênicas, sendo que um dos pacientes (TCS 39) apresentou duas 

alterações no exon 24. Para os dois pacientes do CEGH sem mutação detectada, realizamos o 

seqüenciamento dos 25 exons codificadores do gene TCOF1. Uma transição C→T na região 

aceptora de splicing do intron 22 (IVS22-3 C→T) foi assim identificada em um desses 

pacientes. Como essa alteração elimina um sítio de restrição para a enzima MboII, uma 

amostra de 100 cromossomos controle foi testada para a presença desta alteração pela 

digestão do produto de PCR. O alelo IVS22-3 T foi encontrado entre os controles com uma 
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freqüência de 12%, tratando-se portanto de um polimorfismo. Assim, confirmando os dados 

obtidos pela análise de SSCP, dois pacientes não apresentaram mutações patogênicas na 

região codificadora do gene TCOF1 após o seqüenciamento. 

Os pacientes do JHUSM foram divididos em dois grupos: o Grupo I inclui aqueles que 

nunca haviam sido triados para a presença de mutações no gene TCOF1 e no Grupo II estão 

os 29 pacientes que já haviam sido testados para os exons 4 a 16 do gene com o uso da técnica 

de heteroduplex (Wise et al., 1997). Entre os 19 pacientes do Grupo I, foram detectadas 13 

alterações no padrão do SSCP. O seqüenciamento dos fragmentos com padrão de migração 

alterado revelou 11 mutações que alteravam o quadro de leitura (frameshift) e duas mutações 

missense (troca de aminoácidos). O paciente G1568 apresentou uma transição c.149A→G no 

exon 2 (Y50C) e o paciente G1428 uma transversão c.3389 T→A no exon 22 (M1130K). 

Nenhuma dessas alterações foi observada em uma amostra controle de 100 cromossomos na 

população brasileira. O paciente G1568 é um caso esporádico e a análise do DNA parental 

demonstrou que a mutação surgiu de novo, sugerindo assim uma natureza patogênica. Não 

tivemos acesso ao DNA dos pais do paciente G1428 para determinar se a mutação foi herdada 

ou não. Dos 29 pacientes do Grupo II, identificamos a mutação patogênica em 11, sendo que 

duas dessas mutações (uma no exon 4 e outra no exon 12) estavam localizadas em exons que 

já haviam sido triados anteriormente por heteroduplex. Todas as mutações encontradas estão 

descritas na Tabela IV.1. 

 

Discussão 

Em um trabalho anterior, utilizando a mesma metodologia, identificamos a mutação 

patogênica em 26/28 (93%) pacientes pela técnica de SSCP e seqüenciamento (Splendore et 

al., 2000), indicando que as condições de SSCP empregadas por nosso laboratório são 

bastante adequadas para a triagem de mutações no gene TCOF1. De fato, detectamos no 

Grupo II dos pacientes do JHUSM duas mutações patogênicas que não haviam sido 

detectadas por heteroduplex em uma análise anterior (Wise et al., 1997). 

Neste novo trabalho, identificamos a mutação patogênica em 36 entre 63 pacientes: 

13/15 (87%) entre os pacientes do CEGH e 23/48 (48%) entre os pacientes do JHUSM. A 

taxa total de detecção de mutação foi de 36/63 (57%). A taxa de detecção entre os pacientes 

do JHUSM foi bem menor do que a obtida para os pacientes encaminhados para o CEGH. 
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Essa discrepância pode ser devida a um critério diagnóstico menos rigoroso entre os pacientes 

encaminhados ao centro americano, decorrente da grande variabilidade clínica encontrada na 

STC. Por outro lado, como existem alguns casos de pacientes com diagnóstico preciso de 

STC que não apresentam mutação na região codificadora do gene TCOF1 (Splendore et al., 

2000), é possível que mutações na região promotora ou na região 3’ não traduzida, grandes 

deleções ou outro(s) mecanismo(s) patogênico(s) possam ter freqüências diferentes entre 

essas duas populações. 

Tabela IV.1. Trinta e sete mutações no gene TCOF1 detectadas por SSCP em 63 pacientes 

Paciente Local Mutação Conseqüência Centro 
G1568 Exon 2 c.149A→G (Y50C) missense JHUSM 
TC286 Intron 3 c.305-1G→A splice JHUSM 
G1775 Exon 7 c.720-727delAGCACCCC frameshift JHUSM 
G1481 “ c.786delA frameshift JHUSM 
TCS 30 Exon 8 c.1015G→T (E339X) nonsense CEGH 
G1589 Exon 9 c.1098delC frameshift JHUSM 
TCS 33 “ c.1215^1216insA1 frameshift CEGH 
TCS 43 Exon 10 c.1406-1409delAGAG2 frameshift CEGH 
G1608 Exon 10 c.1408-1409delAG3 frameshift JHUSM 
TC410 Exon 12 c.1872-1875delTGAG frameshift JHUSM 
TCS 39 Exon 13 c.2026 C→T (Q676X) nonsense CEGH 
TCS 41 “ c.1926^1927insG frameshift CEGH 
G1448 Exon 15 c.2375-2376delGG frameshift JHUSM 
TCS 42 Exon 16 c.2602-2614delGCACCGGCAGCTG frameshift CEGH 
TC546 Intron 16 c.2629-1G→C splice JHUSM 
TCS 32 Intron 17 c.2815+1delG splice CEGH 
TC603 Exon 18 c.2846delC frameshift JHUSM 
G1942 “ c.2881delG frameshift JHUSM 
TCS 40 Exon 20 c.3085delA frameshift CEGH 
G1282 Exon 23 c.3639delG frameshift JHUSM 
TC213 “ c.3780^3781insC frameshift JHUSM 
TCS 35 “ c.3830delC frameshift CEGH 
TC450 “ c.3901delT frameshift JHUSM 
TC512 “ c.3933^3934insG frameshift JHUSM 
TC521 “ c.3975-3979delGAAAG frameshift JHUSM 
TC601 “ c.3987^3988insG2 frameshift JHUSM 
G1455 “ c.3987^3988insG2 frameshift JHUSM 
TC376 “ c.4019-4032delCAGAAGAGGAGCTT frameshift JHUSM 
G1685 Exon 24 c.4124-4125delAA frameshift JHUSM 
TCS 45 “ c.4131-4134delAAAA frameshift CEGH 
TCS 36 “ c.4130-4134delAAAAA4 frameshift CEGH 
G1482 “ c.4134delA frameshift JHUSM 
TCS 38 “ c.4135^4136insG; c.4156-4157delAA frameshift CEGH 
TCS 34 “ c.4135-4139delGAAAA2,4 frameshift CEGH 
TC389 “ c.4135-4139delGAAAA2,4 frameshift JHUSM 
G1352 “ c.4135-4139delGAAAA2,4 frameshift JHUSM 

G1428 Exon 22 c.3389T→A (M1130K) missense 
patogênica? JHUSM 

(1) Gladwin et al., 1996; (2) Splendore et al., 2000; (3) Wise et al., 1997; (4) Edwards et al., 1997 
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Neste trabalho, confirmamos nossas observações anteriores que 5 exons respondem 

por mais de 50% das mutações patogênicas, sendo que os exons 23 e 24 são os principais 

pontos quentes. Conforme relatado anteriormente (Splendore et al., 2000), as mutações 

patogênicas mais freqüentes foram deleções (23), seguidas por inserções (7), mutações em 

sítios de emenda do RNAm (splicing) (3) e mutações sem sentido (nonsense) (2), sendo que 

uma mutação de troca de sentido (missense) foi também detectada. Do total de 33 diferentes 

mutações patogênicas encontradas, 28 são inéditas e 5 já haviam sido descritas. Duas das 

mutações já descritas foram observadas em mais de um paciente independentemente: a 

deleção recorrente de 5 pb no exon 24 (c.4135-4139delGAAAA) foi observada em três 

pacientes, e a inserção de um resíduo de guanina no exon 23 (c.3987^3988insG), que já havia 

sido descrito em duas famílias não relacionadas (Splendore et al., 2000), foi observada 

independentemente em dois probandos. Um dos pacientes (TCS39) possui duas mutações 

patogênicas diferentes no exon 24 (c.4135^4136insG e c.4156-4157delAA), tratando-se do 

segundo caso relatado com duas mutações no mesmo exon. O primeiro caso semelhante, 

envolvendo duas mutações no exon 16 (c.2552delA e c.2561delA), foi descrito por Wise et al. 

(1997).  

Duas novas mutações missense foram identificadas em pacientes do JHUSM. A 

primeira, no exon 22 (M1130K), está localizada em uma região da treacle que apresenta 

68,8% de identidade com as proteínas homólogas do cão e do camundongo. Essa mutação 

leva à substituição de um aminoácido hidrofóbico (metionina em humanos e camundongos, 

valina em cães) por um hidrofílico (lisina), como ilustrado na Figura IV.1. Apesar de esta 

mutação não ter sido observada em 100 cromossomos da população brasileira, os pais do 

paciente não estiveram disponíveis para análise, portanto não é possível afirmar se essa 

mutação é patogênica ou um polimorfismo, já que a população controle testada pode não 

refletir a variação presente na população americana. A alteração M1130K também pode ser 

uma alteração rara não patogênica, como é o caso de outras já descritas (Splendore et al., 

2000).  

 

 

 
 mutação           K                                                  
H. sapiens  SLLSGYMTPG LTPANSQASK ATPKLDSSPS VSSTLAAKDD PDGKQEAKPQ QAAGMLSPKT G 
M. musculus .......... ..V....... ...RP..NSL A..AP.T..N .....KS.S. H..DTAL... . 
C. familiaris ......V... P.L....... ...RP.LN.. A...SIS..A ......VE.. HV..TV.... S 
Figura IV.1: Alinhamento dos 61 aminoácidos codificados pelo exon 22 humano e a região correspondente da 
treacle murina e canina. A troca de aminoácidos identificada no paciente G1428 está indicada em negrito acima 

da seqüência humana. O aminoácido original nessa posição é conservado no camundongo mas não no cão 
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A mutação missense no exon 2 merece destaque. Esta é a segunda troca de 

aminoácidos de caráter patogênico descrita no gene TCOF1, entre as 78 mutações já 

conhecidas. A primeira descrição de uma mutação missense patogênica foi feita por Edwards 

et al. (1997), também no exon 2 (W53R). Essa alteração foi considerada patogênica porque 

não foi detectada em 200 cromossomos controle e os pais do propósito não eram portadores. 

Os autores consideraram a possibilidade que, dada a localização da substituição próximo ao 

final do exon 2, a mesma poderia interferir no processamento do RNAm (splicing). 

Como já discutido anteriormente (Splendore et al., 2000), existem várias trocas de 

aminoácidos na proteína treacle que não têm relação com o quadro clínico, especialmente nos 

domínios repetitivos. Entretanto, os primeiros 55 aminoácidos da seqüência protéica, 

codificados pelos exons 1 e 2, possuem 94,5% e 90,9% de identidade com as seqüências 

murina e canina, respectivamente, sendo esta região a mais conservada entre as espécies 

(Dixon et al., 1997a; Paznekas et al., 1997; Haworth et al., 2001), conforme ilustrado na 

Figura IV.2. Os dois aminoácidos codificados pelo exon 2 envolvidos nas alterações missense 

patogênicas em humanos são conservados tanto no camundongo como no cão. Além disso, 

ambas alterações resultam na substituição de um aminoácido com cadeia lateral aromática por 

um com cadeia lateral curta, o que pode potencialmente comprometer a estrutura 

tridimensional da proteína. Essas observações apontam para a existência de um domínio 

funcional importante na extremidade N-terminal da proteína treacle. Investigações futuras que 

visem desvendar a função da treacle ou encontrar moléculas que interajam com ela devem dar 

atenção especial a essa região.  

 mutações                                                          C   R
H. sapiens    MAEARKRREL LPLIYHHLLR AGYVRAAREV KEQSGQKCFL AQPVTLLDIY THWQQ 
M. musculus   .......... .........Q .......... .......S.. T......... ..... 
C. familiaris .......... .....Q...Q .......... .......S.. T.....M... ..... 

Figura IV.2: Comparação entre a seqüência de aminoácidos codificada pelos exons 1 e 2 na treacle 
humana, murina e canina. As mutações patogênicas na seqüência humana (indicadas acima da seqüência 

selvagem) estão localizadas em sítios conservados 

 
 
• Este trabalho descreve 27 novas mutações patogênicas no gene TCOF1 e confirma que os 

exons 10, 16, 15, 23 e 24 são pontos quentes de mutação, responsáveis por mais de 50% 

de todas as mutações patogênicas conhecidas. 

• A identificação da segunda mutação missense de caráter patogênico no gene, também 

localizada no exon 2, sugere que a extremidade N-terminal da treacle é funcionalmente 

importante e menos tolerante a alterações que o restante da proteína.
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CAPÍTULO V 
 

 

MUTAÇÕES NO GENE TCOF1 NÃO PARTICIPAM DA ETIOLOGIA DE DISTÚRBIOS 

ENVOLVENDO O PRIMEIRO E SEGUNDO ARCOS BRANQUIAIS 

 

 

Abstract  

In order to define the spectrum of phenotypic variability associated with mutations in 

the TCOF1 gene, associated with Treacher Collins syndrome (TCS), we screened 24 patients 

who presented phenotypic features that overlap those seen in TCS, but who were not 

diagnosed with this condition. None of the patients tested had a pathogenic mutation in 

TCOF1, thus suggesting that mutations in this gene result in a precise clinical entity that, 

despite the wide clinical variability, is unlikely to result in alterations in limbs or body 

systems other than the branchial arches. 

 

Resumo 

Com o objetivo de determinar a amplitude da variabilidade fenotípica associada a 

mutações no gene TCOF1, responsável pela síndrome de Treacher Collins (STC), triamos 24 

pacientes cujo quadro clínico apresenta sobreposição com a STC mas que não foram 

diagnosticados com esta síndrome. Não encontramos mutações patogênicas no gene TCOF1 

em nenhum dos pacientes testados, indicando que o quadro clínico associado a mutações 

neste gene, apesar de bastante variável, não se estende a alterações de membros ou outros 

sistemas não derivados dos arcos branquiais. 
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Introdução 

 

A síndrome de Treacher Collins (STC – também conhecida como síndrome de 

Franceschetti-Zwahlen-Klein e disostose mandibulofacial, OMIM 154500) é um distúrbio do 

desenvolvimento craniofacial de herança autossômica dominante que afeta as estruturas 

derivadas do primeiro e segundo arcos branquiais durante a 5a – 8a semanas do 

desenvolvimento embrionário (Poswillo, 1975). As anomalias resultantes são bilaterais e 

simétricas e incluem inclinação anti-mongolóide das fissuras palpebrais, coloboma da 

pálpebra inferior, displasia do pavilhão auditivo externo, atresia dos ossículos do ouvido 

médio, surdez condutiva, fenda palatina, hipoplasia malar e micrognatia. O fenótipo é 

bastante variável, abrangendo desde casos que vão a óbito no período neonatal devido ao 

colapso das vias aéreas superiores até casos que passam desapercebidos ao exame clínico 

(Gorlin et al., 1990; Jones, 1997). Essa grande variabilidade pode dificultar o diagnóstico, 

especialmente nos casos que não apresentam todos os sinais característicos da síndrome.  

O gene responsável por esta síndrome, TCOF1, foi clonado em 1996 (The Treacher 

Collins Syndrome Collaborative Group) e, desde então, mais de 75 mutações patogênicas já 

foram descritas em seus 25 exons codificadores (Splendore et al., 2000; Splendore et al., 

2002). Como a maioria das mutações resulta no aparecimento de um código de parada 

prematuro, especula-se que as manifestações clínicas da síndrome sejam resultantes da 

haploinsuficiência do produto gênico, a proteína treacle (Wise et al., 1997). 

Existem algumas síndromes que apresentam uma certa sobreposição de sinais clínicos 

com a STC, envolvendo as estruturas derivadas dos arcos branquiais. Alguns dos exemplos 

citados abaixo costumam fazer parte do diagnóstico diferencial da síndrome de Treacher 

Collins.  

a) Síndrome de Goldenhar (displasia óculo-auriculo-vertebral, seqüência fácio-

auriculo-vertebral, microssomia hemifacial; OMIM 164210): o compromentimento 

facial observado nessa seqüência costuma envolver as estruturas derivadas do 1o e 

2o arcos branquiais, sendo que em cerca de 70% dos casos esse comprometimento 

é unilateral. Além da microssomia facial, outras características desse espectro são: 

lipodermóide epibulbar, coloboma de pálpebra superior, microtia, apêndices pré-

auriculares, micrognatia e anomalias vertebrais. Observa-se um amplo espectro de 

variabilidade clínica e há indicações que a etiologia seja heterogênea. A maior 
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parte dos casos descritos são esporádicos, porém existem alguns relatos de 

transmissão vertical na prole de afetados e recorrência em irmandades onde os pais 

são normais (Gorlin et al., 1990; Jones, 1997). 

b) Síndrome de Nager (disostose acrofacial; OMIM 154400): o aspecto facial dos 

pacientes portadores da síndrome de Nager lembra muito aquele observado na 

STC. O diagnóstico diferencial é feito com base na presença de anomalias pré-

axiais nos membros superiores, como polegares hipoplásticos ou ausentes e 

sinostose rádio-ulnar. Foram documentados alguns casos que sugerem uma 

herança autossômica dominante, mas pode haver heterogeneidade genética (Gorlin 

et al., 1990; Jones, 1997).  

c) Síndrome de Miller (disostose acrofacial pós-axial, síndrome de Genée-

Wiedemann; OMIM 263750): Os pacientes portadores desta síndrome também 

apresentam anomalias faciais similares às observadas na STC, com associação  de 

defeitos pós-axiais no membros superiores e inferiores, como 5o dígito ausente ou 

hipoplástico, sindactilia e falta de artelhos. O padrão de herança é autossômico 

recessivo (Gorlin et al., 1990; Jones, 1997).  

Outros fenótipos que podem fazer parte do diagnóstico diferencial da STC são a 

associação de fenda palatina com anomalias do pavilhão auditivo (com ou sem hipoplasia 

malar e mandibular) ou micrognatia e hipoplasia facial leve com perda auditiva, mas sem a 

presença de microtia ou anomalias palpebrais.  

Dois trabalhos envolvendo modelos animais para anomalias do 1o arco branquial 

levantam a possibilidade que essas síndromes possam ser alélicas.  No primeiro deles, Sulik et 

al. (1987) produziram uma fenocópia da STC em camundongos com a administração de ácido 

13-cis-retinóico a fêmeas durante a gestação. A maior parte da progênie das fêmeas expostas 

apresentou anomalias nas estruturas derivadas do 1o e 2o arcos branquiais comparáveis às 

observadas nos pacientes afetados pela STC, mas é interessante ressaltar que 5% (3/58) dos 

camundongos afetados também apresentaram anomalias pós-axiais nos membros 

(oligodactilia), tal como observado na síndrome de Miller. Esses resultados apontam para um 

mecanismo comum no desenvolvimento dos membros e dos arcos branquiais, levantando a 

hipótese que as síndromes de Treacher Collins, Miller e Nager possam ser entidades alélicas. 

O segundo trabalho, escrito por Juriloff et al. (1987), descreveu um camundongo mutante 

(far) onde os homozigotos apresentam anomalias bilaterias das estruturas derivadas do 1o arco 

branquial. Quando os mutantes far eram cruzados com camundongos de linhagens diferentes, 
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38% dos heterozigotos (far/+) de uma das linhagens apresentavam compromentimento 

unilateral das estruturas derivadas do primeiro arco, o que não ocorria com os camundongos 

heterozigotos da outra linhagem. Os autores atribuíram essas observações a uma alteração na 

dominância na mutação, dependente do contexto genotípico do camundongo portador. 

Com base nesses relatos, julgamos importante testar se as síndromes de Goldenhar, 

Miller e Nager podem ser resultantes de mutação no gene TCOF1. Do mesmo modo, os casos 

que não possuem diagnóstico clínico definido, mas apresentam sobreposição de sinais clínicos 

com a STC poderiam fazer parte do espectro de variabilidade associado a mutações nesse 

gene. Apresentamos a seguir os resultados da análise do gene TCOF1 em 4 pacientes com 

diagnóstico clínico de síndrome de Goldenhar, 2 com síndrome de Nager, um com síndrome 

de Miller e 17 pacientes sem diagnóstico clínico definido, mas que foram encaminhados para 

diagnóstico diferencial de STC.  

 

Pacientes e Métodos  

No total, 24 pacientes foram encaminhados para o Centro de Estudos do Genoma 

Humano (Brasil), The Johns Hopkins University School of Medicine (EUA) ou o Centre de 

Génétique Humaine (Bélgica). O quadro clínico de todos os pacientes está detalhado na 

Tabela V.1. A análise de mutações nos 25 exons codificadores do gene TCOF1 foi realizada 

utilizando PCR-SSCP e seqüenciamento, conforme descrito no Capítulo II.  

 

Resultados e Discussão 

Os polimorfismos presentes nos exons 6, 10, 11, 13, 16, 19, 21 e 23 foram detectados 

em freqüências similares às encontradas em outros trabalhos (Splendore et al., 2000). Duas 

alterações não polimórficas foram identificadas: no paciente F369, uma alteração silenciosa 

foi detectada no exon 12 (c.1863A→G; E621E) e o paciente F1250 tem uma mutação 

silenciosa no exon 2 (c.162A→G; Q54Q). Embora a alteração E621E não tenha sido 

encontrada em 100 cromossomos normais da população brasileira, a mesma já havia sido 

descrita em um paciente brasileiro portador de STC. Nesse caso, o paciente apresentou uma 

mutação patogênica no exon 15, e a mutação E621E foi portanto considerada uma alteração 

rara, porém não patogênica (Splendore et al., 2000). A mutação silenciosa no exon 2 (Q54Q) 

foi encontrada em um paciente portador da síndrome de Goldenhar com comprometimento 

bilateral. Apesar de essa mutação não ter sido encontrada em uma amostra controle de 150 
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cromossomos, ambos os pais do paciente – que não são consangüíneos – também são 

heterozigotos para a alteração, sendo assim pouco provável que essa alteração silenciosa tenha 

relação causal com o fenótipo. Portanto, nenhuma mutação patogênica foi encontrada em 22 

pacientes com características clínicas que se sobrepõem àquelas observadas na síndrome de 

Treacher Collins ou com outros diagnósticos. 

Os DNAs de dois pacientes, G1222 (diagnosticado com síndrome de Nager) e G1193 

(síndrome de Miller), foram submetidos ao seqüenciamento direto de toda a região 

codificadora do gene, para descartar a possibilidade de que alguma alteração presente na 

seqüência gênica não tenha sido detectada pelo método de SSCP. Não foram encontradas 

alterações após o seqüenciamento. 

Esses resultados sugerem que mutações no gene TCOF1 levam a uma entidade clínica 

definida que envolve apenas estruturas cranianas derivadas do 1o e 2o arcos branquiais. Desse 

modo, não esperamos encontrar alterações de membros ou outros sistemas associados a 

mutações no gene TCOF1, a não ser casualmente. Mutações em outros genes que façam parte 

da mesma via de sinalização ou que interajam com o produto gênico do TCOF1 podem ser 

responsáveis por essas outras entidades clínicas. Também não podemos excluir causas 

ambientais, como acidente vascular no feto, para explicar o fenótipo unilateral encontrado no 

espectro de Goldenhar, como já proposto por outros autores (Ryan et al., 1988).  

Concluindo, pacientes com diagnóstico clínico de síndrome de Goldenhar, síndrome 

de Nager ou síndrome de Miller não se beneficiam do teste de mutações no gene TCOF1. Por 

outro lado, em casos leves ou moderados que apresentam sinais clínicos sugestivos de STC, 

mas com diagnóstico incerto, o teste pode ser útil para o aconselhamento genético. Ainda não 

existe, entretanto, um critério clínico mínimo estabelecido para se indicar o teste nos casos 

isolados.  
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Tabela V.1. Achados clínicos de 24 pacientes triados para mutações no gene TCOF1 

Registro           Sexo Diagnóstico AM Co Mi HM Ds DA FP Outros achados

F369       F síndrome de Goldenhar + - + - - + - Assimetria facial, apêndices pré-auriculares, dentição 
anômala 

F779 F síndrome de Goldenhar - - + - + (E) - - Leve assimetria facial, apêndices pré-auriculares; 
obstrução unilateral (E) do canal auditivo  

F1250 M síndrome de Goldenhar - - + + + - - Coloboma de íris (E), apêndices pré-auriculares 
bilaterais 

F1252 F síndrome de Goldenhar + - + - + (D) - - Apêndice pré-auricular unilateral (D), sopro cardíaco, 
narinas antevertidas 

G1193 F síndrome de Miller  + + + + + + p. mole
Ausência do 5o dígito, hipoplasia de rádio e ulna, 

diminuição do 5o artelho; possui uma irmã afetada; 
ambas têm também fibrose cística 

G1381 F síndrome de Nager  - + + + + + p. mole Má-oclusão dentária, ausência de polegares 

G1182 F síndrome de Nager  + - + + + - p. mole Redução na flexão dos polegares, encurtamento do 
rádio; mãe também afetada 

G1222   

     

     

          

       

M “Nager-like” - + + + + + em 
ogiva 

Ausência do polegar direito e anomalia do esquerdo, 
fusão dos ossos do antebraço 

 
G1064 47, 

XYY 

 
“Nager-like” 

 
+ 

 
- 

 
+ + 

(leve) 

 
+ 

 
+ em 

ogiva 

Apêndices pré-auriculares, microstomia, má-oclusão 
dentária, deslocamento proximal dos polegares com 
limitação dos movimentos  

F1343 F “Nager-like” + - - - + - p. mole Microcefalia, ponte nasal alta, apêndices pré-auriculares, 
desvio de ulna e falange distal dos polegares, escoliose, 
atresia de esôfago, estenose de uretra, cardiopatia 
congênita, retardo mental leve 

F1298 M suspeita de STC devido 
a duas tias afetadas - - +  

(leve) 
+  

(leve) - - -  

CR192 F sem diagnóstico - - - + - + - Leve assimetria facial, microcefalia, apêndices pré-
auriculares, atresia de esôfago 

F188 F sem diagnóstico - - - - + - + lábio
(E) 

Blefarofimose, apêndices pré-auriculares, narinas 
hipoplásticas, pescoço curto, retardo mental 

Abreviações: AM: fendas palpebrais em inclinação anti-mongolóide; Co: coloboma de pálpebra; Mi: micrognatia; HM: hipoplasia malar; 
Ds: displasia do pavilhão auditivo; DA: déficit auditivo; FP: fenda palatina. 

 

 



 
 

Tabela V.1: Achados clínicos de 24 pacientes triados para mutações no gene TCOF1 (continuação) 

Registro           Sexo Diagnóstico AM Co Mi HM Ds DA FP Outros achados

F355        M sem diagnóstico - - - - + - + lábio 
(D) 

 

F536 F sem diagnóstico - - + + (leve) + + - Implantação baixa do cabelo 
  F609        

         

         
         

         

         

M sem diagnóstico - - - - + - + lábio

F735 M sem diagnóstico + - + - + - - Braquicefalia, epicanto, hipertelorismo ocular, base 
nasal alargada, criptorquidia bilateral 

F751 M sem diagnóstico - - - + (leve) abano + - Estreitamento das vias aéreas; mãe tomou anti-
convulsivante (Gardenal) durante a gravidez 

F1085 F sem diagnóstico - - - - - + - Assimetria facial, implantação baixa da orelha esquerda 
F1297 F sem diagnóstico - - - + - + + Assimetria facial, retardo mental leve 
F1299-1 F sem diagnóstico - - - - - + - Fusão dos ossículos do ouvido médio 

F1299-2 M sem diagnóstico - - - - - - - Atresia congênita de coanas; um dos pais de F1299-1 é 
primo em primeiro grau de um dos pais de F1299-2 

F1334 M sem diagnóstico - - + (leve) + (leve) + + - Epicanto, apêndice auricular (D), lado onde a displasia 
é mais grave; pai tem microtia unilateral (D) 

G1907 F sem diagnóstico - - + - + + - Microcefalia, atresia de dutos lacrimais, apêndices pré-
auriculares, atresia de coanas, convulsões; mãe teve 
varicela na 3a semana de gestação; pai tem retrognatia; 
irmão apresenta disostose mandibulofacial  

Abreviações: AM: fendas palpebrais em inclinação anti-mongolóide; Co: coloboma de pálpebra; Mi: micrognatia; HM: hipoplasia malar;  
Ds: displasia do pavilhão auditivo; DA: déficit auditivo; FP: fenda palatina. 
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ORIGEM PARENTAL DE MUTAÇÕES EM CASOS ESPORÁDICOS DA SÍNDROME DE 

TREACHER COLLINS: POSSÍVEL PAPEL DO MECANISMO DE REPARO 

 

 

Abstract 

In some autosomal dominant conditions there is a correlation between new mutations 

and paternal age, with new mutations arising almost exclusively in the male germline. To test 

this hypothesis in Treacher Collins syndrome, we analysed 22 sporadic cases, determining the 

parental origin of the pathogenic mutation in 10 informative families. Mutations were found 

to be of both paternal and maternal origin, without a detectable parental age effect. We 

propose that a paternal age effect can be detected when there is a shift of balance between the 

mutation rate and the efficiency of the repair mechanism associated with these mutations, and 

thus a paternal age effect would be associated with certain types of mutations, but not with 

others.  

 

Resumo 

Em algumas síndromes de herança autossômica dominante existe correlação entre 

mutações novas e aumento da idade paterna, com mutações novas surgindo quase que 

exclusivamente na linhagem germinativa masculina. Para testar esta hipótese na síndrome de 

Treacher Collins, analisamos 22 casos esporádicos, determinando a origem parental da 

mutação patogênica em 10 famílias informativas. As mutações tiveram origem tanto paterna 

como materna, sem um efeito de idade detectável. Levantamos a hipótese que para se detectar 

um efeito de idade paterna na origem de mutações novas deve haver um desequilíbrio entre a 

taxa de mutação e a eficiência do mecanismo de reparo e, portanto, tal efeito será observado 

apenas relacionado a certos tipos de mutação.  
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Introdução  

A síndrome de Treacher Collins (STC, OMIM 154500) é um distúrbio do 

desenvolvimento craniofacial de herança autossômica dominante que compromete as 

estruturas derivadas do 1o e 2o arcos branquiais durante o início do desenvolvimento 

embrionário (Poswillo, 1975). O quadro clínico resultante á composto por hipoplasia malar e 

maxilar, fendas palpebrais oblíquas com coloboma de pálpebra inferior, malformação do 

pavilhão auditivo e surdez condutiva devido ao comprometimento dos ossículos do ouvido 

médio (Franceschetti & Klein, 1949). O fenótipo é, contudo, bastante variável entre os 

pacientes, abrangendo desde casos de morte perinatal devido ao colapso das vias aéreas 

superiores até aqueles que passam desapercebidos ao exame clínico (The Treacher Collins 

Collaborative Group, 1996).  

O gene responsável pela STC, denominado TCOF1, foi mapeado em 5q32 e clonado 

em 1996 (The Treacher Collins Syndrome Collaborative Group). As mutações patogênicas no 

gene TCOF1 estão espalhadas por toda sua região codificadora e costumam ser específicas 

para cada família. Dois trabalhos recentes propõem a existência de pontos quentes de mutação 

(hot spots) no gene TCOF1, indicando que os exons 23 e 24 são responsáveis por 

aproximadamente 1/3 de todas as alterações patogênicas já descritas (Splendore et al., 2000; 

Splendore et al., 2002).  

A incidência estimada da STC é de 1/50.000 nascimentos, com 60% dos casos 

resultantes de mutações novas (Jones, 1997). Depois de rever 98 casos descritos na literatura, 

Jones et al. (1975), sugeriram que os casos esporádicos da STC estavam associados a um 

aumento da idade paterna, o que já havia sido sugerido para outras síndromes de herança 

autossômica dominante, como acondroplasia (OMIM 100800), síndrome de Marfan (OMIM 

154700), síndrome de Apert (OMIM 101200) e neurofibromatose tipo I (OMIM 162200), 

entre outras (Penrose, 1957; Murdoch et al., 1972; Erickson & Cohen, 1974; Sergeyev, 1975). 

Nas últimas duas décadas, com a descoberta dos genes responsáveis por essas síndromes, a 

hipótese de que mutações novas surgem preferencialmente na linhagem germinativa de 

homens mais velhos pôde começar a ser testada molecularmente. Desde então, inúmeros 

trabalhos identificaram a origem parental de mutações novas para a neurofibromatose 

(Jadayel et al., 1990; Lázaro et al., 1997), síndrome de Apert (Moloney et al., 1996), 

neoplasia endócrina múltipla tipos 2A e 2B (MEN 2A: MIM 171400, Schuffenecker et al., 

1997; MEN 2B: MIM 162300, Carlson et al., 1994), retinoblastoma (OMIM 180200, Dryja et 
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al., 1997), acondroplasia (Wilkin et al., 1998), as síndromes de Crouzon e Pfeiffer (OMIM 

123500 e OMIM 101600, Glaser et al., 2000) e a síndrome de Rett, de herança ligada ao X 

(OMIM 312750, Trappe et al., 2001). Nem todos os autores observaram uma origem de 

mutação exclusivamente paterna ou um efeito de idade significativo. 

Dada a sugestão feita por Jones et al. (1975) que mutações esporádicas causando a 

síndrome de Treacher Collins ocorrem preferencialmente na linhagem germinativa de homens 

mais velhos, decidimos empregar técnicas de biologia molecular para testar essa hipótese. 

Assim, investigamos a origem parental da mutação patogênica em 22 casos esporádicos de 

STC e comparamos nossos resultados com os da literatura, propondo um possível mecanismo 

que relaciona o tipo de mutação associada a diferentes síndromes e o efeito de idade paterna. 

 

Pacientes e Métodos 

Pacientes: Estudamos em nosso laboratório 70 famílias com STC (43 do Brasil, 22 dos 

EUA, 2 da Argentina, 1 da Suíça, 1 da Itália e 1 da Finlândia) nas quais a mutação patogênica 

havia sido previamente identificada (Splendore et al., 2000; Splendore et al., 2002). As 

famílias foram avaliadas por um geneticista clínico ou por fotografias no Centro de Estudos 

do Genoma Humano em São Paulo (Brasil) ou no Jonhs Hopkins University School of 

Medicine em Baltimore (EUA). Dessa amostra, incluímos neste trabalho 22 famílias onde o 

propósito era um caso esporádico com DNA parental disponível para análise.  

A extração de DNA, as reações de PCR e a análise por SSCP foram realizadas 

conforme descrito no Capítulo II. Em todas as famílias, a paternidade foi confirmada pela 

análise de 5 marcadores altamente informativos (D3S1754, D5S820, D6S477, D7S821, 

D12S391) segundo metodologia convencional. A confirmação do sexo parental foi realizada 

por meio da amplificação por PCR de marcadores específicos dos cromossomos X e Y.  

Seleção de marcadores informativos:  

a) Polimorfismos conhecidos no gene TCOF1: Dezessete polimorfismos de 

nucleotídeo único (single nucleotide polymorphisms – SNPs) já haviam sido identificados na 

região codificadora do gene TCOF1, além de 3 alterações intrônicas (Wise et al., 1997; 

Edwards et al., 1997; Splendore et al., 2000). A análise do genótipo dos pais em gel de SSCP 

foi empregada para avaliar quais dos SNPs que estivessem localizados a até 1 kb de distância 

da mutação patogênica eram informativos para cada família. 
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b) Triagem de segmentos intrônicos para identificação de novos SNPs: Segmentos 

intrônicos foram triados pela técnica de SSCP para detecção de novos polimorfismos, nos 

casos em que nenhum dos SNPs conhecidos era informativo. Introns com até 600 pb de 

comprimento (IVS7, IVS8, IVS9, IVS10, IVS11, IVS12, IVS14, IVS19, IVS20 e IVS24) 

foram triados em toda sua extensão, enquanto apenas as partes mais próximas ao exon de 

interesse (~700 bp) foram triadas nos introns maiores (IVS6 – distal, IVS13 – proximal e 

distal, IVS16 – distal, IVS17 – proximal, IVS22 – distal e IVS23 – proximal e distal). Os 

primers para amplificação das seqüências intrônicas foram desenhados com auxílio do 

programa Primer3 e sua seqüência completa está apresentada no Capítulo II. Probando, pai e 

mãe foram analisados para o segmento de interesse por meio de SSCP, e apenas os 

polimorfismos cujo padrão de migração de bandas indicasse que seriam informativos na 

família em questão foram seqüenciados.  

c) Estabelecimento da fase da mutação em relação ao SNP: Dois métodos foram 

empregados para estabelecer a fase da mutação patogênica em relação a um SNP informativo: 

Amplificação alelo-específica (ARMS – Amplification refractory mutation system, Newton et 

al., 1989) seguida por seqüenciamento direto ou por análise em gel de acrilamida 5% 

desnaturante, ou então seqüenciamento de produtos de PCR clonados. 

Desenho e manipulação dos primers alelo-específicos: Os primers alelo-específicos 

foram desenhados sem o auxílio de softwares, após análise visual do segmento de interesse. 

Diferentes primers foram desenhados visando amplificar exclusivamente um dos alelos de um 

dado loco polimórfico ou um alelo mutado e seu correspondente selvagem. Os primers alelo-

específicos foram pareados com aqueles normalmente usados na amplificação do exon de 

interesse. A seqüência desses primers está apresentada na Tabela VI.1. 

Tabela VI.1. Primers alelo-específicos 

Nome do primer ARMS Seqüência Primer complementar 

I439-C (anti-sense) GACCTCCAAGGGCAGAGG 
I439-A (anti-sense) GACCTCCAAGGGCAGAGT 

TCOF24-F (sense) 
TTACCATCTGTTGTTCAGGAAC

I350-C (anti-sense) AGGTGCTAAGGCCCCGG 
I350-G (anti-sense) AGGTGCTAAGGCCCCGC 

Exon24-F (sense) 
TGACCCCAGCACTTAGGATT 

13wt-R (anti-sense) CTTTCACCTGGGTGACTGTAG 
13del-R (anti-sense) CTTTTCAGCTTTCACCTGTAGG 

TCOF11-F (sense) 
CTCTCCCGATCCTGTGTATC 

7wt-R (anti-sense) CCTTCCCAGGGGGTGCT 
7del-R (anti-sense) TGCCTTCCCAGGGGGTAG 

IVS6-F (sense) 
CAGCCTGCACTTTCTGCAT 

negrito: bases complementares ao SNP; sublinhado: bases envolvidas nas deleções 

Clonagem e seqüenciamento: A clonagem de produtos de PCR foi realizada com o kit 

TOPO TA™ Cloning Kit (Invitrogen), segundo o protocolo do fabricante. O seqüenciamento 
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foi realizado em um seqüenciador automático ABIPrism Model 377 conforme descrito no 

Capítulo II.  

 

Resultados 

Seleção de famílias informativas 

Um marcador informativo na determinação da origem parental de uma mutação nova 

deve estar presente em heterozigose no propósito e um de seus pais, enquanto o outro é 

homozigoto ou, alternativamente, quando os pais são homozigotos para alelos diferentes. Em 

cinco famílias, um dos polimorfismos conhecidos preencheu esse critério: c.1347 T→C, no 

exon 10, para as famílias TCS 10 e TCS 18; c.1611 G→A, no exon 11, para a família TCS 24 

e, nas famílias G1282 e TC512, o propósito era heterozigoto para o SNP c.3938 C→T no 

exon 23. Para as 17 famílias restantes, triamos o(s) intron(s) adjacente(s) ao exon onde se 

localizava a mutação patogênica para caracterizar novos SNPs que pudessem ser empregados 

para distinguir os alelos paterno e materno no propósito. 

Identificação de novos SNPs 

Três novos SNPs intrônicos foram identificados, dois no intron 24 (IVS24+350 C→G 

e IVS24+439 C→A) e um no intron 6 (IVS6-701 C→T). Três dos propósitos com mutação 

patogênica no exon 24 eram heterozigotos para o polimorfismo IVS24+350 C/G, enquanto 

outro paciente era heterozigoto para a alteração IVS24+439 C/A. Os pacientes restantes 

portadores de mutação patogênica no exon 24 eram homozigotos para ambos os 

polimorfismos. O SNP IVS6-701 C/T foi usado na determinação da origem parental da 

mutação na família G1775. No total, 10 famílias foram informativas na determinação da 

origem parental da mutação patogênica no propósito e, para as 12 famílias restantes, nenhum 

SNP informativo foi encontrado. A Tabela VI.2 lista as 22 famílias incluídas no estudo, 

destacando quais foram informativas.  

Determinação da origem parental de mutação nas famílias informativas: 

ARMS: Nas 4 famílias informativas com a deleção de 5 pb no exon 24, primers alelo-

específicos foram usados para amplificar cada alelo polimórfico separadamente. Em seguida, 

os produtos de PCR foram analisados em um gel de acrilamida desnaturante, onde pudemos 

concluir que, na família TCS 15, a mutação era de origem paterna, enquanto nas famílias TCS 

6, TCS 9 e TCS 25, a mutação estava no cromossomo herdado da mãe (Figura VI.1).
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Tabela VI.2. Famílias investigadas quanto à informatividade dos polimorfismos 

Paciente Mutação patogênica Exon Regiões testadas para SNPs informativos Informativo Nacionalidade 
G1775 c.720-727delAGCACCCC 7 intron 6, intron 7, SNP no exon 8 sim Americana 
TCS 30 E339X 8 intron 7, SNP no exon 8, intron 8 não Brasileira 
TCS 10 c.1408-1409delAG 10 SNP no exon 10 sim Brasileira 
TCS 17 c.1287^1288insA 10 intron 9, SNP no exon 10, intron 10 não Brasileira 
TCS 18 c.1406-1409delAGAG 10 SNP no exon 10 sim Brasileira 
TCS 24 c.2018-2025delCAGTCACC 13 SNP no exon 11, intron 13 sim Brasileira 
TCS 40 Q676X 13 SNP no exon 11, intron 11, intron 12, intron 13 não Italiana 
TCS 3 K748K 14 intron 13, intron 14 não Brasileira 

TCS 32 c.2815+1delG 17 intron 16, intron 17 não Brasileira 
TCS 41 c.3084delA 20 SNP no exon 19, SNP no exon 21, intron 19, intron 20 não Suíça 
TCS 11 c.3100delA 20 SNP no exon 19, SNP no exon 21, intron 19, intron 20 não Brasileira 
G1282 c.3639delG 23 SNP no exon 23 sim Americana 
TCS 35 c.3829delC 23 SNP no exon 23, intron 22, intron 23 

  
não Brasileira 

TC512     c.3933^3934insG 23 SNP no exon 23 sim Americana
G1455 c.3987^3988insG 23 SNP no exon 23, intron 22, intron 23 não Americana 
TC521 c.3975-3979delGAAAG 23 SNP no exon 23, intron 22, intron 23 não Americana 
G1685 c.4123-4124delAA 24 intron 24, intron 23 não Americana 
TCS 43 c.4130-4133delAAAA 24 intron 24, intron 23 não Finlandesa 
TCS 6 c.4135-4139delGAAAA 24 intron 24 sim Brasileira 
TCS 9 c.4135-4139delGAAAA 24 intron 24 sim Brasileira 

TCS 15 c.4135-4139delGAAAA 24 intron 24 sim Brasileira 
TCS 25 c.4135-4139delGAAAA 24 intron 24 sim Brasileira 
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    TCS 9-1     TCS 9-2    TCS 9-3 

  C     G     C     G     C     G 

Figura VI.1. Eletroforese em gel desnaturante de produtos amplificados com primers alelo-

específicos. A letra acima de cada faixa indica qual o alelo amplificado para o polimorfismo 

IVS24+350 C/G. A seta indica o alelo deletado no propósito. Faixas 1, 2: paciente TCS 9-1, 

heterozigoto C/G; faixas 3, 4: mãe, homozigota C/C; faixas 5, 6: pai, heterozigoto C/G 

 

Primer 13del - Primer 13wt - selvagem 
Figura VI.2. Seqüenciamento de produtos amplificados com primers alelo-específicos do 

paciente TCS 24-1, mostrando que o alelo deletado possui um resíduo de adenina na posição 

c.1611 (seta verde), enquanto o alelo selvagem tem um resíduo de guanina (seta preta) 

 

Figura VI.3. Seqüenciamento de produtos clonados (paciente TC512), mostrando que o alelo 

selvagem (quadro superior) possui um resíduo de timina na posição c.3938 (seta vermelha), 

enquanto o alelo mutante (inserção de um resíduo de guanina, indicado pela seta preta) possui 

um resíduo de citosina na mesma posição (seta azul) 
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Tabela VI.3. Famílias informativas e origem parental de mutações novas 

Paciente    Mutação Exon SNP Método Origem 
parental 

Idade 
do pai 

Idade da 
mãe Nacionalidade 

G1775       c.720-727delAGCACCCC 7 IVS6-710 C→T ARMS paterna 35,7 31,6 Americana
TCS 10 c.1408-1409delAG 10 c.1347 T→C clonagem    

    
    

    
       

   
   
    
   

paterna 25 28 Brasileira
TCS 18 c.1406-1409delAGAG 10 c.1347 T→C clonagem paterna 25 22 Brasileira
TCS 24 c.2018-2025delCAGTCACC 

  
13 c.1611 G→A ARMS paterna 20,2 17,9 Brasileira

G1282 c.3639delG 23 c.3938 C→T clonagem paterna 34,3 33,4 Americana
TC512 c.3933^3934insG 23 c.3938 C→T clonagem paterna 34,8 33,2 Americana
TCS 6 c.4135-4139delGAAAA 24 IVS24+350 C→G ARMS materna 26,0 20,7 Brasileira 
TCS 9 c.4135-4139delGAAAA 24 IVS24+350 C→G ARMS materna 26 34 Brasileira 

TCS 15 c.4135-4139delGAAAA 24 IVS24+439 C→A ARMS paterna 20 17 Brasileira
TCS 25 c.4135-4139delGAAAA 24 IVS24+350 C→G ARMS materna 34,1 24,7 Brasileira 
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Para os propósitos TCS 24-1 e G1775, os primers alelo-específicos foram construídos 

para discriminar entre os alelos selvagens e portadores das deleções. Os produtos 

amplificados por ARMS-PCR foram seqüenciados para determinar qual o polimorfismo que 

estava em cis com a deleção em cada paciente. Nos dois casos, a mutação estava no 

cromossomo herdado do pai (Figura VI.2). 

Clonagem: Para aqueles pacientes cuja mutação patogênica estava localizada em um 

exon no qual havia um polimorfismo já conhecido (exons 10 e 23), os produtos da PCR foram 

clonados e seqüenciados. Oito pacientes foram analisados dessa maneira, mas apenas 4 

mostraram-se informativos. O genótipo parental para esses polimorfismos foi determinado 

pela análise por SSCP. Nos 4 casos que foram informativos, a mutação teve origem paterna 

(Figura VI.3). Os resultados para todas as famílias informativas, bem como as idades 

parentais por ocasião do nascimento do propósito, estão apresentados na Tabela VI.3. 

Idade paterna e materna em casos esporádicos da STC 

As médias de idade paterna e materna para todas as famílias estudadas estão dispostas 

na Tabela VI.4. As famílias foram divididas em dois grupos, um composto pelas famílias 

brasileiras e o outro com as famílias européias e americanas. Se considerarmos apenas os 

casos onde a origem parental da mutação pôde ser estabelecida, temos uma média de idade 

paterna para casos onde a mutação aconteceu na linhagem germinativa masculina de 27,8 (7 

casos) e média de idade materna de 26,7 (3 casos) para aqueles onde a origem da mutação foi 

materna. 

Tabela VI.4. Média de idade materna e paterna das famílias testadas 

 Média de 
idade paterna Mediana Casos Média de   

idade materna Mediana Casos 

Brasil 26,8 ± 4,1 26,0 13 23,7 ± 4,7 23,8 13 

EUA & Europa 36,0 ± 5,9 35,2 8 32,9 ± 4,3 33,4 9 

Total 30,3 ± 6,6 29,0 21 27,4 ± 6,4 27,1 22 

 

 

Discussão 

A idade parental não está aumentada nos casos esporádicos da STC 

Neste trabalho, determinamos a origem parental de 10 mutações novas, entre 22 casos 

esporádicos de STC, e constatamos que 7 eram de origem paterna enquanto apenas 3 eram de 
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origem materna. Embora o trabalho de Jones et al. (1975) favoreça um aumento da média de 

idade paterna para os casos esporádicos da STC, a idade paterna média entre os pais de casos 

esporádicos da STC na nossa amostra foi de 30,3 ± 6,6 anos, com uma mediana de 29 anos. 

Se considerarmos apenas os casos isolados da amostra brasileira, a idade paterna média é 

igual a 26,8 ± 4,1. Por outro lado, os pacientes de origem européia e americana (9 famílias) 

têm pais significativamente mais velhos, com a média de idade paterna igual de 36,0 ± 5,9 

anos (P = 0,0004). Essa discrepância entre as famílias brasileiras e estrangeiras 

provavelmente é fruto de desvio amostral, dado o pequeno número de famílias estrangeiras na 

amostra, podendo também refletir o diferente padrão de nível sócio-econômico entre essas 

duas populações. Como discutido mais profundamente no trabalho de Bunin et al. (1997), o 

nível sócio-econômico é um fator importante na determinação da média de idade reprodutiva 

de uma população. Além das diferenças sócio-econômicas entre as populações de países em 

desenvolvimento (Brasil) e países desenvolvidos (Estados Unidos e países da Europa em 

geral), os pacientes encaminhados ao Centro de Estudos do Genoma Humano (CEGH) em 

São Paulo foram diagnosticados em maternidades e hospitais públicos, que atendem 

principalmente a população de baixa renda. Nós creditamos o aumento da idade paterna 

observado entre os pais dos pacientes estrangeiros a um viés devido ao pequeno número 

amostral e ao fato que pacientes que decidem voluntariamente procurar um serviço de 

diagnóstico e/ou aconselhamento genético geralmente possuem maior nível sócio-econômico.   

Como não existem dados demográficos para a média de idade paterna na população 

brasileira, um grupo controle de 88 famílias com um probando portador de fenda lábio-

palatina pertencentes ao mesmo nível sócio-econômico dos pacientes da amostra brasileira foi 

examinado, de onde se obtém uma média de idade paterna igual a 27,9 ± 6,7 anos. Não existe 

diferença significativa entre a média de idade paterna do grupo controle quando comparada 

aos pais dos pacientes brasileiros (P = 0,5266) ou à amostra total (P = 0,1555). Mesmo 

considerando apenas os casos em que a mutação no gene TCOF1 se originou na linhagem 

germinativa masculina, a idade paterna (27,8) está de acordo com a média esperada para a 

população brasileira.  

Origem parental de mutações no gene TCOF1 

As mutações esporádicas no gene TCOF1 são, em sua grande maioria, pequenas 

deleções e inserções que vão alterar a fase de leitura do RNAm (frameshift) e, ao contrário do 

sugerido por Jones et al. (1975), não têm origem exclusivamente paterna. Entre os 10 casos 

que foram informativos, encontramos 7 mutações no cromossomo herdado do pai e três de 
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origem materna, o que indica que não existe uma tendência para as mutações ocorrerem 

preferencialmente na gametogênese masculina (P = 0,172). Por outro lado, se excluirmos as 

famílias nas quais o propósito é portador da mutação recorrente no exon 24 (c.4135-

4139delGAAAA), todas as mutações ocorrendo no restante do gene são de origem paterna, e 

esse excesso de mutações de origem paterna é significativo (P = 0,016).  

A razão da separação dos pacientes que possuem a deleção recorrente de 5 pb  no exon 

24 é devida a características intrínsecas dessa região, que é composta por 60% de resíduos de 

adenina, sendo que da metade dos aminoácidos codificados são lisinas (codons AAA e AAG). 

Essa natureza altamente repetitiva do exon 24 pode ser responsável por uma maior freqüência 

de erros da polimerase nessa região, transformando o exon 24 no maior ponto quente 

mutacional (hot spot) do gene TCOF1. Nas 4 famílias nas quais a mutação no exon 24 foi 

informativa, o propósito tinha a deleção recorrente de 5 pb. Três das deleções estavam no 

cromossomo herdado da mãe e uma no cromossomo paterno. Esses resultados indicam que 

esta deleção específica pode ocorrer tanto durante a espermatogênese quanto a oogênese, e 

deve ser independente do número de divisões celulares. Não podemos, entretanto, descartar a 

possibilidade de essas mutações terem surgido durante as divisões mitóticas no embrião em 

formação, como já foi demonstrado para outras doenças (Passos-Bueno et al., 1992). A 

identificação de um paciente que apresentasse mosaicismo para a mutação favoreceria essa 

hipótese.  

Nem todas as síndromes têm um efeito de idade paterna 

A lista de síndromes onde a origem parental de mutações novas já foi investigada está 

crescendo, como pode ser visto na Tabela VI.4. Uma origem exclusivamente paterna foi 

observada nas mutações dos genes FGFR2 (síndromes de Apert, Crouzon e Pfeiffer), FGFR3 

(acondroplasia) e RET (MEN 2A e MEN 2B). Propôs-se que essas mutações surjam durante o 

processo de replicação celular que, por ser um processo contínuo na formação dos 

espermatozóides, estaria ocasionando um acúmulo de mutações na linhagem germinativa de 

homens mais velhos (Vogel &  Rathenberg, 1975; Drost & Lee, 1995). De fato, foi 

demonstrado que a idade paterna está aumentada nos pais de indivíduos portadores dessas 

síndromes como resultado de mutações novas (Carlson et al., 1994; Moloney et al., 1996; 

Schuffenecker et al., 1997; Wilkin et al., 1998; Glaser et al., 2000). Por outro lado, nas 

síndromes de Rett (Trappe et al., 2000) e Treacher Collins (este trabalho), uma origem de 

mutações predominantemente paterna também foi encontrada, mas sem associação com 

aumento de idade paterna. Um aparente excesso de mutações de ponto no cromossomo 
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paterno mas sem um efeito forte de idade paterna também foi observado para a 

neurofibromatose (Jadayel et al., 1990; Lázaro et al., 1997) e o retinoblastoma (Dryja et al., 

1997). Sommer & Ketterling (1996) revisaram 59 origens definidas de mutação no gene do 

fator IX e calcularam a razão sexual de mutação (sex rate of mutation – SRM) para 6 tipos 

diferentes de mutação (grandes deleções, microdeleções/microinserções (≤ 20 pb), transições 

em sítios CpG, transições em sítios não-CpG e diferentes tipos de transverção). A SRM total 

encontrada foi igual a 3,75, sendo que o maior valor estava associado a transições em 

dinucleotídeos CpG (6,65), enquanto a SRM para microdeleções/microinserções foi de  0,57. 

Infelizmente, os autores não avaliaram o possível efeito de idade paterna na origem dessas 

mutações.  

Tabela VI.5. Origem parental de mutações em outras síndromes 

Síndrome Gene Tipo de mutação Origem 
paterna 

Aumento de 
idade paterna Referências 

Acondroplasia FGFR3 missense 100% Sim (35,86) Moloney et al., 1996 

Apert FGFR2 missense 100% Sim (33,3) Wilkin et al., 1998 

Crouzon FGFR2 missense, splice  
(só trocas de nts) 

100% Sim (34,8) Glaser et al., 2000 

Pffeifer FGFR2 missense, splice  
(só trocas de nts) 

100% Sim (33,65) Glaser et al.,2000 

MEN2A RET missense 100% Sim (39,3) Schuffenecker, 1997 

MEN2B RET missense 96,1% Sim (33,0) Carlson et al, 1994; 
Kitamura et al, 1995 

Neurofibromatose NF1 teste indireto 91,6%  Não (30,02)  Jadayel et al.,1990 

Retinoblastoma RB teste indireto 82% Não (29,7) Dryja et al.,1997 

Rett MECP2 missense, nonsense, 
splice, insersão, deleção 96% Não (31,3) Trappe et al.,2001 

Treacher Collins TCOF1 nonsense, splice, 
insersão, deleção 

70% Não (30,3) - 

Se o número de replicações celulares fosse o único fator associado ao surgimento de 

novas mutações, um efeito de idade paterna teria sido observado em todos os casos em que as 

mutações têm origem predominantemente na linhagem germinativa masculina. Como será 

discutido abaixo, devemos notar que o tipo da mutação que surge durante a espermatogênese 

é diferente entre as síndromes onde se observa um efeito de idade paterna e aquelas onde esse 

efeito não está presente. 

A idade paterna está associada a alguns tipos de mutação, mas não a outros  

Por que algumas síndromes têm efeito de idade paterna enquanto outras não? Uma 

possível explicação pode surgir ao examinarmos o(s) tipo(s) de mutação associadas a essas 
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síndromes. As mutações patogênicas nos genes FGFR2 e FGFR3 são todas derivadas do 

cromossomo paterno e mostram associação com o aumento da idade. As mutações no gene 

FGFR3 que causam acondroplasia (c.1138 G→A e c.1138 G→C) envolvem um mesmo 

dinucleotídeo CpG. Das duas mutações no gene FGFR2 associadas com a síndrome de Apert, 

uma (c.934 C→G) também envolve um sítio CpG, enquanto a outra não (c.937 C→G). As 

mutações no gene FGFR2 que causam as síndromes de Crouzon e Pfeiffer não se restringem a 

um ou dois nucleotídeos específicos, como é o caso para acondroplasia e a síndrome de Apert, 

mas também são predominantemente trocas de nucleotídeos (Passos-Bueno et al., 1999; 

Glaser et al., 2000). As mutações no gene RET associadas a MEN 2A e MEN 2B também são 

do tipo missense envolvendo codons específicos, embora não estejam particularmente 

associadas com dinucleotídeos CpG (Carlson et al., 1994; Schuffenecker et al., 1997). 

Por outro lado, nas síndromes que são causadas por diferentes tipos de mutação, como 

microdeleções e microinserções, além de trocas de nucleotídeos, não tem sido observado um 

efeito de idade paterna, como exemplificado pelas síndromes de Treacher Collins e Rett e 

pelos casos de retinoblastoma e neurofibromatose que não são devidos a grandes deleções (e 

portanto presumidamente causados por mutações de ponto). 

Um possível papel do mecanismo de reparo de mutações no efeito de idade paterna 

Uma possível explicação para a associação do aumento de idade paterna a apenas 

alguns tipos de mutação seria causada pela relação de equilíbrio entre a freqüência de 

ocorrência de um determinado tipo de mutação durante a replicação do DNA e seu reparo por 

meio de um mecanismo específico. Uma falha no mecanismo de reparo resultaria na 

transmissão da mutação à prole, causando assim uma síndrome. Assim, caso o mecanismo de 

reparo se torne menos eficiente com o aumento da idade, maior será a chance de uma mutação 

ser transmitida à prole. Existem vários tipos de moléculas envolvidas em diferentes 

mecanismos de reparo, e há estudos indicando que a eficiência do mecanismo global de 

reparo diminui em conseqüência do aumento da idade (Wei et al., 1993; Bohr, 2002). 

As trocas de nucleotídeos em sítios CpG parecem ser um dos tipos mais comuns de 

erros encontrados no DNA. De fato, a posição c.1138 no gene FGFR3 está entre os 

nucleotídeos que mais sofrem mutação no genoma humano, conforme calculado a partir da 

incidência da acondroplasia (4,17 x 10-5; Otto et al., 1998). Um declínio na eficiência do 

mecanismo de reparo com o aumento de idade responderia pelo aumento de afetados 

esporádicos na prole de pais mais velhos. Por outro lado, a taxa de mutação estimada para a o 
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gene TCOF1 é de 0,6 x 10-5, mas nesse caso a síndrome é resultante de várias mutações 

diferentes, cada uma ocorrendo com uma freqüência bem mais baixa do que a mutação no 

gene FGFR3. Nesse caso, onde as mutações patogênicas não são trocas de nucleotídeos, mas 

pequenas inserções e deleções, e ocorrem com freqüência significativamente menor do que as 

trocas de nucleotídeos, uma queda na eficiência de reparo com a idade produziria um efeito de 

idade paterna praticamente imperceptível. Outra possibilidade a ser considerada é que o 

mecanismo de reparo desse tipo de mutação não sofra um declínio com a idade. 

Existem diferentes tipos de mecanismos de reparo (NER – nucleotide excision repair, 

reparo por excisão de nucleotídeos; BER – base excision repair, reparo por excisão de bases; 

TCR – transcription coupled repair, reparo acoplado à transcrição, etc.) específicos para 

diferentes tipos de mutações ou lesões no DNA. É possível que a idade afete a eficiência de 

alguns desses processos mas não de outros. Seria importante determinar qual o mecanismo de 

reparo envolvido com cada tipo de mutação, e se existe um decréscimo na eficiência de todos 

eles com o aumento de idade ou não.  

Por fim, nossos dados sugerem a existência de diferentes mecanismos mutacionais 

associados à origem de mutações no gene TCOF1. A maioria das mutações patogênicas 

parece ser de origem paterna, entretanto, aquelas que ocorreram no exon 24 foram associadas 

a uma origem tanto paterna como materna, e podem ocorrer segundo um mecanismo diferente 

do que as mutações no resto do gene. Além disso, considerando apenas as mutações que 

surgiram na linhagem germinativa masculina, a idade paterna não se encontra aumentada. 

Portanto, nossos dados reforçam sugestões anteriores que diferentes tipos de mutações 

(substituições de nucleotídeos, microdeleções e inserções, grandes deleções e expansões de 

trinucleotídeos) estão sujeitos a regras diferentes e podem não ser todas dependentes do sexo 

ou da idade (Crow, 2000; Ellegren, 2002). Além disso, propomos pela primeira vez que o 

efeito de idade paterna observado para algumas síndromes pode ser resultante de uma 

alteração no equilíbrio entre a freqüência de ocorrência de falhas no DNA e seu reparo.  
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EXISTE UMA FORMA AUTOSSÔMICA RECESSIVA DA SÍNDROME DE TREACHER COLLINS? 

 

Abstract 

Although Treacher Collins syndrome is recognized as an autosomal dominant (AD) 

disorder, there have been some reports of pedigrees compatible with an autosomal recessive 

(AR) inheritance. None of these families was ever tested molecularly, and the possibility of 

non-penetrance or gonadal mosaicism of mutations in the TCOF1 gene could not be ruled out. 

The first molecular testing of two such families did not detect any pathogenic mutations in the 

coding region of TCOF1, and segregation analysis with markers flanking the TCOF1 gene at 

5q31-q34 could not exclude this region from a role in the disease in these families either 

through an AD or AR mechanism.  

 

Resumo 

Apesar de ser reconhecido que a síndrome de Treacher Collins apresenta herança 

autossômica dominante (AD), existem alguns relatos de famílias onde o padrão de segregação 

do quadro clínico é compatível com um modelo autossômico recessivo (AR). Em nenhum 

desses casos os pacientes foram testados molecularmente, portanto a possibilidade de não-

penetrância ou mosaicismo gonadal associado a mutações no gene TCOF1 não pode ser 

descartada. Na primeira análise molecular de duas famílias onde a segregação do quadro 

clínico é compatível com um modelo de herança AR, não detectamos nenhuma alteração 

patogênica na região codificadora do gene TCOF1. A análise de segregação de marcadores 

flanqueando o gene TCOF1 em 5q31-q34 não permitiu excluir a possibilidade que exista 

nessa região um loco envolvido na síndrome nessas famílias, quer segundo um modelo de 

herança AD ou AR.  

   71
 



Capítulo VII 
 

 

Introdução 

A síndrome de Treacher Collins (STC, OMIM 154500), também conhecida por 

disostose mandibulofacial ou síndrome de Fransceschetti-Klein, é um distúrbio do 

desenvolvimento craniofacial de herança autossômica dominante que compromete as 

estruturas derivadas do primeiro e segundo arcos branquiais. O quadro clínico é caracterizado 

por fendas palpebrais em inclinação anti-mongolóide, coloboma de pálpebra inferior, 

displasia do pavilhão auricular, surdez condutiva, hipoplasia malar, micrognatia e, 

ocasionalmente, palato fendido. A prevalência estimada da STC é de 1 em 50.000 

nascimentos, sendo que cerca de 60% dos casos são isolados e os restantes possuem um 

genitor também afetado (Connor & Ferguson-Smith, 1993; Jones, 1997). Existem, entretanto, 

alguns relatos de irmãos afetados nascidos de pais normais, sugerindo a existência de uma 

forma autossômica recessiva da doença. Nesses casos, porém, não foi possível descartar a 

possibilidade de mosaicismo gonadal ou não penetrância em um dos pais (Gollop, 1981; 

Lowry et al., 1985; Richieri-Costa et al., 1993). 

A maioria dos autores considera que a STC tem penetrância completa, apesar de a 

expressividade ser bastante variável, o que pode resultar em falha no diagnóstico dos casos 

mais leves (Rovin et al., 1964; Dixon et al., 1991a). Existe apenas um relato comprovado de 

não penetrância, onde um dos membros de uma família com vários afetados recebeu o 

cromossomo em risco, conforme determinado por meio de estudo de ligação, mas não 

apresentava nenhum sinal da STC, mesmo após avaliação radiológica (Dixon et al., 1994).  

Já foram descritas na literatura 12 famílias com mais de um afetado pela STC na prole 

de pais fenotipicamente normais, sendo que 2 deles envolvem famílias brasileiras (Gollop, 

1981; Lowry et al., 1985; Richieri-Costa et al., 1993). Talvez o mais significativo desses 

relatos seja o de Lowry et al. (1985), que descreveram duas irmãs com o quadro clínico típico 

da síndrome em um heredograma com consangüinidade, entre membros de uma comunidade 

religiosa de ascendência européia (Hutterites) no norte dos Estados Unidos (Figura VII.1). 

Devido a esse relato, os autores propuseram a existência de uma forma de disostose 

mandibulofacial, tipo Treacher Collins, de herança autossômica recessiva (OMIM 248390). 
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Figura VII.1. A família Hutterite descrita por Lowry et al. (1985) 

Todas essas famílias que sugerem um padrão de herança AR foram descritas antes da 

descoberta do gene associado à síndrome, que foi mapeado no braço longo do cromossomo 5 

em 1991 (Dixon et al., 1991b; Jabs et al., 1991b) e clonado em 1996 (The Treacher Collins 

Syndrome Collaborative Group). O gene recebeu o nome de TCOF1 (de Treacher Collins-

Franceschetti, gene 1) e a proteína por ele codificada, treacle. A maior parte das mutações 

patogênicas caracterizadas até o momento leva à produção de um código de parada 

prematuro, o que resulta em uma proteína truncada (Gladwin et al., 1996; Wise et al., 1997; 

Edwards et al., 1997; Splendore et al., 2000; Splendore et al., 2002). Dado que nos 

fibroblastos de pacientes detecta-se apenas a presença da proteína selvagem, acredita-se que o 

RNAm do alelo mutado seja degradado antes da tradução (Issac et al., 2000), o que favorece 

um mecanismo de haploinsuficiência para explicar o quadro clínico. Outro dado que favorece 

essa hipótese foi a observação de um pico de expressão do gene Tcof1 em camundongos 

durante o início do desenvolvimento dos arcos branquiais (Dixon et al., 1997a), o que 

explicaria também porque a haploinsuficiência de um gene expresso em vários tecidos só vai 

comprometer as estruturas da face. 
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Uma questão importante que surge com a descoberta do gene é se, nessas famílias com 

herança aparentemente AR, a síndrome seria resultante de mutações no gene TCOF1 

associadas a não penetrância ou mosaicismo gonadal em um dos genitores, ou se a forma 

autossômica recessiva seria causada por mutações em homozigose em um segundo gene. Em 

estudos anteriores de triagem de mutações no gene TCOF1 em portadores da STC 

empregando as técnicas de PCR-SSCP, descrevemos 4 famílias cujo propósito não apresentou 

alteração na região codificadora do gene (Splendore et al., 2000; Splendore et al., 2002). Em 

duas dessas famílias, o propósito tem um irmão também afetado e pais clinicamente normais. 

 Desse modo, foi possível testar pela primeira vez a hipótese de heterogeneidade 

genética em pacientes sem mutação patogênica na região codificadora do gene TCOF1, e a 

hipótese alternativa de mosaicismo gonadal ou não penetrância de mutações no gene TCOF1 

nas famílias com herança aparentemente AR.  

 

Pacientes e Métodos 
 
Os pacientes descritos neste trabalho já haviam sido triados para a presença de 

mutações no gene TCOF1 pela técnica de SSCP, conforme relatado em trabalhos anteriores 

(TCS 8-1 e TCS 23-1, Splendore et al., 2000; TCS 31-1 e TCS 37-1, Splendore et al., 2002). 

O heredograma de cada família está detalhado na Figura VII.2. Realizamos o seqüenciamento 

de todos os exons do gene TCOF1 (inclusive o exon 26, relativo à região 3’ não traduzida) em 

amostras de DNA de um indivíduo afetado de cada família. O seqüenciamento foi realizado 

em um seqüenciador ABI377 (Applied Biosystems), em ambas direções, conforme detalhado 

no Capítulo II. Para a construção de haplótipos foram utilizados 9 marcadores 

(microssatélites) da região 5q31-q34 segundo procedimento padrão. 

 

 

 

 

 
 

 
TCS 37 TCS 31 TCS 23 TCS 8 

Figura VII.2. Heredogramas das famílias cujo probando não apresentou mutação no gene 
TCOF1 por SSCP (Splendore et al., 2000, 2002) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Nenhuma alteração foi encontrada após o seqüenciamento dos 26 exons do gene 

TCOF1 nos quatro pacientes pertencentes a cada uma das famílias em estudo que não haviam 

apresentado alteração no padrão de migração de bandas por SSCP. Dos quatro probandos, um 

(TCS 8-1) é um caso isolado e outro (TCS 31-1) possui pai também afetado. Nesses casos, 

apesar de não haver mutação nos exons e sítios de emenda do RNAm (splice sites) intrônicos, 

não podemos descartar a hipótese de grandes deleções, que envolvam exons inteiros ou 

alterações intrônicas mais distais (> 20 pb em relação ao exon) que possam interferir no 

processamento do RNAm e que não seriam detectados pelos métodos aqui empregados. Uma 

outra possibilidade para explicar o quadro clínico nessas famílias seria a presença de 

alterações na região promotora do gene, que ainda não foi caracterizada.  

Nas duas outras famílias (TCS 23-1 e TCS 37-1), onde o heredograma é compatível 

com uma hipótese de herança AR, realizamos análise de segregação da região 5q31-q34, na 

tentativa de descartar o gene TCOF1 como responsável pelo quadro clínico nessas famílias. 

Como indicado na Figura VII.3, em ambas famílias, os irmãos afetados compartilham o 

mesmo par de cromossomos. O lod score máximo, considerando essas duas famílias, não 

atinge o valor mínimo de significância (lodmax = 1,8; θ = 0), e entretanto o teste não exclui um 

papel do gene TCOF1 nem com um modelo de herança AR nem AD. 
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Figura VII.3. Análise de segregação de marcadores da região 5q31-q34 nas famílias cujo padrão de 
herança sugere um mecanismo autossômico recessivo 
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O lod score obtido, apesar de positivo, é pouco significativo, devido ao pequeno 

número de meioses analisadas. Apesar de o gene TCOF1 não poder ser descartado como 

responsável pela síndrome nessas duas famílias, é possível que esse resultado seja casual e, 

portanto, a questão da heterogeneidade genética permanece. Embora todos os casos familiais 

da STC já estudados apresentem ligação com a região 5q31-32 (Edery et al., 1994), existem 

relatos de casos isolados da síndrome associados a deleções em outras regiões 

cromossômicas, como 4p15.32-p14 e 3p23-p24.12 (Jabs et al., 1991a; Arn et al., 1993). Essas 

regiões permanecem possíveis candidatas para um segundo gene envolvido na etiologia da 

STC. 

No caso de uma hipótese de herança AD, a não detecção da mutação poderia ser 

devida aos mesmos problemas mencionados anteriormente, associados a não penetrância ou 

mosaicismo gonadal em um dos pais. Outra alternativa, assumindo que existe realmente a 

herança AR, poderia ser explicada por mutações no promotor do gene que interfiram na 

quantidade de RNAm produzido e que causariam o quadro clínico somente em homozigose. 

Sabe-se que o quadro clínico da STC é causado por haploinsuficiência durante uma fase 

crítica do desenvolvimento dos arcos branquiais. Nessa fase, em embriões de camundongo, 

detectou-se um aumento na expressão do gene (Dixon et al., 1997a). Uma alteração no 

promotor que diminua os níveis de expressão do gene talvez precisasse de os dois alelos 

mutados para que a diminuição dos níveis de treacle fosse suficiente para levar ao quadro 

clínico. É possível também que a doença seja causada por outro gene, mapeado nessa mesma 

região. 

Para esclarecer melhor essa questão, está sendo realizada nesses pacientes a análise 

por Southern blot para identificação de eventuais grandes deleções que não são detectadas por 

SSCP ou seqüenciamento. Além disso, a região promotora do gene TCOF1 está sendo 

caracterizada, ao que seguirá a triagem de mutações para identificação de possíveis alterações 

que interfiram com a quantidade de proteína produzida. Esperamos assim poder finalmente 

responder a duas questões: se existe realmente uma forma autossômica recessiva da STC e se 

há heterogeneidade genética nesta síndrome. 
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SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

 

Estabelecemos um método eficiente para a detecção de mutações no gene TCOF1, o 

que permitiu oferecer o teste diagnóstico aos pacientes com suspeita clínica de síndrome de 

Treacher Collins (STC). Das 71 diferentes alterações encontradas (incluindo mutações 

patogênicas, polimorfismos e alterações raras), 69 (97%) foram detectadas por SSCP. A alta 

taxa de detecção de alterações utilizando esse método se deve ao emprego de diferentes 

condições de gel para eletroforese (MDE™, acrilamida 5% e PhastGel™) e ao trabalho de 

padronização para determinar qual a melhor condição para análise de cada exon.  

Neste trabalho, foram caracterizadas 43 novas mutações patogênicas e 16 novos 

polimorfismos no gene TCOF1, sendo 11 na região codificadora e 5 localizados nos introns. 

Foram caracterizadas também 5 alterações raras, porém não patogênicas, e uma troca de 

aminoácidos cujo caráter patogênico não pôde ser confirmado. A análise da distribuição das 

mutações ao longo do gene levou à conclusão que existem pontos quentes de mutação (hot 

spots) no TCOF1, localizados nos exons 10, 15, 16, 23 e 24, dado que os dois últimos exons 

são os hot spots mais importantes, sendo responsáveis por cerca de 1/3 das mutações já 

identificadas nos pacientes. A Figura VIII.1 e a Tabela VIII.1 descrevem todas as mutações 

patogênicas já identificadas no gene TCOF1, destacando aquelas que foram descritas em mais 

de um paciente independentemente.  

A maior parte das mutações patogênicas conhecidas são pequenas deleções (65%), 

seguidas por inserções (17%), mutações em sítio de emenda do RNAm (splice, 9%) e 

mutações sem sentido (nonsense, 7%), sendo que apenas duas mutações missense (troca de 

aminoácidos, 2%) foram descritas (Figura VIII.2). É interessante notar que as duas mutações 

missense estão localizadas muito próximas uma da outra, no exon 2. Como o gene TCOF1 

apresenta um grande número de alterações que levam à troca de aminoácidos na proteína mas 

não são patogênicas, essas duas mutações merecem ser examinadas com maior cuidado. 

Ambas estão localizadas na região N-terminal da proteína, que é a parte mais conservada 

entre o homem, o camundongo e o cão. Essa observação nos levou a sugerir a existência de 
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um domínio funcional importante na região N-terminal da treacle, que é portanto menos 

tolerante a mudanças de aminoácidos do que o restante da proteína. 

Entre os pacientes encaminhados diretamente ao Centro de Estudos do Genoma 

Humano com diagnóstico clínico de STC, encontramos a mutação patogênica em 39/43 

(90,7%). A não detecção da mutação em 4 dos pacientes analisados não pode ser atribuída à 

limitação da metodologia empregada, pois o seqüenciamento também não revelou alteração 

na região codificadora do gene nesses pacientes. Ainda não foi excluída a possibilidade de, 

nesses casos, o quadro clínico ser causado por grandes deleções ou rearranjos envolvendo 

exons inteiros do gene TCOF1, que não seriam detectados nem por SSCP nem por 

seqüenciamento, ou alterações na região promotora do gene. Caso isso não se verifique, 

podemos supor que existe heterogeneidade genética na STC, e que um segundo gene pode ser 

responsável por até 10% dos casos da síndrome.  

Por outro lado, a taxa de detecção de mutações no gene TCOF1 entre os pacientes 

avaliados no Johns Hopkins (amostra americana) foi de apenas 48%. Essa diferença na taxa 

de detecção de mutações entre as duas populações pode indicar que, caso exista 

heterogeneidade genética, esta responde por uma parcela maior dos casos de STC na 

população americana, ou que a amostra americana estava enriquecida de pacientes cujo 

diagnóstico estava incorreto. Como nunca se investigou a proporção de casos da STC que 

podem ser atribuídos a grandes deleções ou rearranjos no gene TCOF1, essa é mais uma 

possível explicação entre a discrepância na taxa de detecção de mutações na amostra 

brasileira em comparação à americana, caso esses mecanismos mutacionais tenham 

freqüências diferentes nas duas populações. 

Embora tenhamos confirmado molecularmente que a proporção entre casos isolados e 

familiais é de 60:40 e que a aparente antecipação clínica se deve a um viés de averiguação, 

conforme já havia sido sugerido, o mesmo não aconteceu para a hipótese que as mutações 

novas que causam a STC surgem na linhagem germinativa de homens mais velhos. Ao 

contrário do que se acreditava, as mutações que causam STC não são de origem 

exclusivamente paterna. Em uma amostra de 22 casos esporádicos da STC, dos quais 10 

foram informativos, encontramos 70% das mutações no cromossomo herdado do pai e 30% 

de origem materna. Apesar do pequeno tamanho amostral, um fato chama a atenção: todas as 

mutações de origem materna são a mesma deleção de 5 pb, que é a única mutação recorrente 

que atinge maior freqüência (16%) entre os pacientes com STC. A recorrência dessa mesma 

deleção de 5 pb, bem como a alta freqüência de outras deleções envolvendo nucleotídeos 
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adjacentes no mesmo exon, pode ser atribuída a características intrínsecas dessa região, que 

tem uma natureza repetitiva, sendo composta por vários resíduos de adenina em tandem. 

Propusemos, portanto, que o mecanismo que leva ao surgimento dessa deleção não é o mesmo 

que para mutações no resto do gene, que são todas de origem paterna, mas não apresentam 

efeito de idade. Uma nova hipótese foi proposta para explicar a ausência de um efeito de 

idade na STC que já foi confirmado para outras síndromes, considerando os tipos de mutação 

(troca de nucleotídeo, microdeleção, etc.) associados a diferentes síndromes e sugerindo um 

possível papel da queda de eficiência do mecanismo de reparo associado a essas mutações 

para explicar o efeito de idade paterna.  

Baseando-se em estudos com modelos animais, alguns autores haviam sugerido que 

outras síndrome que comprometem o desenvolvimento do 1o e 2o arcos branquiais, como as 

síndromes de Goldenhar e Miller, poderiam ter a mesma etiologia da STC. Ao analisarmos 24 

pacientes com envolvimento das estruturas faciais derivadas do 1o e 2o arcos branquiais, mas 

sem diagnóstico de STC, não encontramos nenhuma mutação patogênica no gene TCOF1. A 

conclusão é que a STC é uma entidade circunscrita e que anomalias de membros ou 

comprometimento unilateral não fazem parte do seu espectro de variabilidade. 

Por fim, neste trabalho, foram triadas pela primeira vez para mutações no gene TCOF1 

famílias cujo padrão de segregação do quadro clínico sugere um padrão de herança 

autossômico recessivo. Nenhuma mutação foi encontrada nos 26 exons do gene TCOF1, nem 

por SSCP nem por seqüenciamento. A análise de segregação com marcadores da região 5q31-

q34 não excluiu essa região de uma possível relação com o quadro clínico, apesar de o lod 

score obtido não ter atingido valor significativo. A investigação continuará nessas famílias, 

empregando a técnica de Southern blot para detecção de grandes deleções e com a 

caracterização e triagem de mutações na região promotora, para determinar se existe ou não 

heterogeneidade genética na STC. 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

 

We established an efficient method for the screening of mutations in the TCOF1 gene, 

which allowed us to offer a diagnostic test to patients with a suspected diagnosis of Treacher 

Collins syndrome (TCS). Of 71 different alterations detected in this gene (including 

pathogenic mutations, polymorphisms and rare alterations), 69 (97%) were detected through 

SSCP. The high detection rate obtained using this method is due to the careful process of 

testing different electrophoretic gel media (MDE™, acriylamide 5%, and PhastGel™) and 

determining which type of gel was better suited for the screening of each exon.  

In this work, we characterized 43 novel pathogenic mutations and 16 novel 

polymorphisms in the TCOF1 gene, among which 11 were coding SNPs and 5 were located in 

introns. Five rare, non-pathogenic alterations were also characterized, and one missense 

mutation that could not be confirmed to be pathogenic. Observing the distribution of 

pathogenic mutations throughout the gene, we proposed the existence of mutational hot spots 

in exons 10, 15, 16, 23, and 24. These last two are the main hot spots, accountable for nearly 

1/3 of the pathogenic mutations identified to date. Figure VIII.1 and Table VIII.1 describe all 

known pathogenic mutations in TCOF1, underlying those that were present in more than one 

unrelated patient. 

The majority of pathogenic mutations identified are small deletions (65%), followed 

by insertions (17%), splice mutations (9%), and nonsense mutations (7%), with only two 

pathogenic missense changes (2%) ever described (Figure VIII.2). It should be noted that 

these two missense mutations are located near each other in exon 2. As there are many non-

pathogenic missense changes in the TCOF1 gene, these two mutations require a careful 

examination. Both changes are located in the N-terminus of the protein, a region that is the 

most conserved in men, mice and dogs. This observation supports an important functional 

domain present at the N-terminus of the protein that is less tolerant to sequence alterations 

than the rest of the protein. 

Among the patients referred directly to the Centro de Estudos do Genoma Humano 

with a clinical diagnosis of TCS, we found the pathogenic mutation in 39/43 (90.7%). The 4 
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patients in whom a pathogenic mutation was not identified were subject to sequencing of the 

whole coding region of TCOF1, again without any pathogenic change being detected. The 

possibility still exists that large deletions involving the TCOF1 gene, which would not be 

detected by SSCP or sequencing, causes the syndrome in these patients. Alternatively, 

alterations in the promoter region could underlie the syndrome in these patients. If none of 

these hypotheses are confirmed, it could indicate that there is genetic heterogeneity in TCS, 

and a second gene exists that may be responsible for up to 10% of TCS cases.  

On the other hand, the detection rate for patients ascertained at Johns Hopkins was 

only 48%. This difference in the mutation detection rate among Brazilian and American 

patients may indicate that, if there is indeed genetic heterogeneity, a putative second gene is 

responsible for a greater proportion of cases in the American population. Alternatively, the 

American sample may have a greater proportion of misdiagnosed patients. Since the 

proportion of TCS cases attributable to large deletions or other rearrangements has never been 

estimated, it is possible that the different detection rate between these two populations reflects 

the fact that these mutational mechanisms are less frequent among Brazilian patients.  

 Through molecular analysis, we confirmed that the proportion of sporadic and 

familial cases in TCS is indeed 60:40 and that the clinical anticipation observed in some 

families is due to ascertainment bias, as previuosly suggested. On the other hand, the we did 

not confirm the hypothesis that new mutations causing TCS arise exclusively in the germline 

of older men. In a sample comprising 22 sporadic TCS cases, among which 10 were 

informative, we found 70% of new mutations to be of paternal origin, whereas 30% were 

maternally derived. Despite the small sample size, it is striking that all maternally derived 

mutations are the same, namely a 5-bp deletion in exon 24 that is the only frequently recurring 

mutation associated with TCS, detected in 16% of families. This recurring mutation, and other 

deletions involving adjacent nucleotides, occurs in the context of a highly repetitive region of 

the gene, characterized by stretches of adenine residues repeated in tandem. We suggest, 

therefore, that this 5-bp deletion arise through a different mutational mechanism than 

mutations elsewhere in the gene, which are mainly of paternal origin, and are not associated 

with a detectable paternal age effect. We formulated a new hypothesis to explain the lack of 

paternal age effect for new mutations in TCS, correlating the type of pathogenic change 

(missense, microdeletion, etc.) with an age effect on the efficiency of the mutation repair 

mechanism associated with each type of error.  
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Based on animal models, some authors have suggested that other 1st and 2nd branchial 

arch syndromes, such as Goldenhar and Miller syndromes, could share a common ethyology 

with TCS. After analyzing 24 patients with 1st and 2nd branchial arch anomalies, but without a 

clinical diagnosis of TCS, we failed to detect any pathogenic mutations in the TCOF1 gene 

and concluded that TCS is a well characterized syndrome that, despite its broad spectrum of 

clinical variability, will not cause unilateral involvement of facial structures or limb 

anomalies. 

At last, two families with a seemingly autosomal recessive inheritance of TCS were 

screened for mutations in the TCOF1 gene. We found no mutation in the 26 exons of the gene 

after SSCP analysis and direct sequencing. Segregation analysis with markers from 5q31-q34 

did not exclude this region from a putative causal role in the clinical phenotype of these 

families, despite the lod score being less than 3. We will continue to study these families 

through Southern blot analysis and the characterization and screening of the promoter region 

of the gene, to determine if there is genetic heterogeneity in TCS. 
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Figura VIII.1. Esquema destacando as mutações patogênicas descritas no gene TCOF1 em relação à organização genômica e aos domínios presentes na proteína 
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Tabela VIII.1. Mutações patogênicas descritas no gene TCOF1 
Local Mutação Conseqüência Referência 
exon 1 106 C→T Q36X Edwards et al., 1997 
intron 1 IVS1-1delG splicing Edwards et al., 1997 
exon 2 157 T→C W53R Edwards et al., 1997 

“ 149 A→G Y50C Splendore et al., 2002 
exon 3 274delG frameshift Edwards et al., 1997 

“ 277 G→T E93X Edwards et al., 1997 
intron 3 IVS3+5 G→C splicing Edwards et al., 1997 (X 2) 

“ IVS3-1 G→A splicing Splendore et al., 2002 
exon 5 405-406delTG frameshift Gladwin et al., 1996 

“ 422^423insA frameshift Wise et al., 1997 
“ 497-500 del ATAC frameshift Wise et al., 1997 

exon 6 630-631delAG frameshift Gladwin et al., 1996 
exon 7 720-727delAGCACCCC frameshift Splendore et al., 2002 

“ 728^729insC frameshift The TCS Collaborative Group, 1996 
“ 754 C→T Q252X The TCS Collaborative Group, 1996 
“ 786delA frameshift Splendore et al., 2002 

exon 8 1015 G→T E339X Splendore et al., 2002 
exon 9 1098delC frameshift Splendore et al., 2002 

“ 1120delG frameshift Gladwin et al., 1996 
“ 1164^1165insT frameshift Splendore et al., 2000 

“ 1215^1216insA frameshift Gladwin et al., 1996 
Splendore et al., 2002 (X 2) 

exon 10 1287^1288insG frameshift Splendore et al., 2000 
“ 1326^1327insA frameshift The TCS Collaborative Group, 1996 
“ 1406-1409delAGAG frameshift Splendore et al., 2000, - (X 2) 

“ 1408-1409delAG frameshift Wise et al., 1997 
Splendore et al., 2002 (X 2) 

“ 1442^1443insGG frameshift The TCS Collaborative Group, 1996 
exon 12 1866-1873delAGATAGTG frameshift Splendore et al., 2000 

“ 1867-1868delGA frameshift Splendore et al., 2000 
“ 1872-1875delTGAG frameshift Splendore et al., 2002 
“ 1879-1883delGAGAA frameshift Edwards et al., 1997 

exon 13 1926^1927insG frameshift Splendore et al., 2002 
“ 2013^2014insG frameshift The TCS Collaborative Group, 1996 
“ 2026 C→T Q676X Splendore et al., 2002 
“ 2018-2025delCAGTCACC frameshift Splendore et al., 2000 

exon 14 2247G→A 
K449K 

(splicing) 
Gladwin et al., 1996 

Splendore et al., 2000 (X 2) 
exon 15 2375-2376delGG frameshift Splendore et al., 2002 

“ 2297delG frameshift Edwards et al., 1997 
“ 2355-2356delAG frameshift Splendore et al., 2000 
“ 2354-2363delCAGGGCCAGA frameshift Splendore et al., 2000 (X 2) 
“ 2386delG frameshift Edwards et al., 1997 
“ 2399-2402delGTGA frameshift Edwards et al., 1997 
“ 2386 G→T E796X Splendore et al., 2000 

exon 16 2442delG frameshift Edwards et al., 1997 
“ 2490delC frameshift Wise et al., 1997 
“ 2526-2527delAG frameshift Wise et al., 1997 
“ 2527^2528insA frameshift Splendore et al., 2000 
“ [2552delA;2561delA] frameshift Wise et al., 1997 
“ 2602-2614delGCACCGGCAGCTG frameshift - 
“ 2565-2566delAG frameshift Wise et al., 1997 

intron 16 IVS16-1G→C splicing Splendore et al., 2002 
intron 17 IVS17+1delG splicing Splendore et al., 2002 
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Tabela VIII.1. Continuação 
Local Mutação Conseqüência Referência 

exon 18 2822-2823delGA frameshift Splendore et al., 2000 
“ 2846delC frameshift Splendore et al., 2002 
“ 2881delG frameshift Splendore et al., 2002 

exon 19 2998delC frameshift Edwards et al., 1997 
exon 20 3085delA frameshift Splendore et al., 2002 

“ 3086-3092delCACTCCC frameshift Splendore et al., 2000 
“ 3100delA frameshift Splendore et al., 2000 
“ 3121 C→T Q1041X Edwards et al., 1997 

exon 21 3311delC frameshift Splendore et al., 2000 
intron 22 IVS22+1 G→A splicing Edwards et al., 1997 
exon 23 3606-3607delAG frameshift Edwards et al., 1997 

“ 3639delG frameshift Splendore et al., 2002 
“ 3711-3712delAG frameshift Splendore et al., 2000 
“ 3780^3781insC frameshift Splendore et al., 2002 
“ 3830delC frameshift Splendore et al., 2002 
“ 3901delT frameshift Splendore et al., 2002 
“ 3933^3934insG frameshift Splendore et al., 2002 
“ 3975-3979delGAAAG frameshift Splendore et al., 2002 
“ 3987^3988insG frameshift Splendore et al., 2000, 2002 (X 4) 
“ 4019-4032delCAGAAGAGGAGCTT frameshift Splendore et al., 2002 
“ 4108-4109delAA frameshift Edwards et al., 1997 

exon 24 4124-4125delAA frameshift Splendore et al., 2002 
“ 4134delA frameshift Splendore et al., 2002 
“ 4131-4134delAAAA frameshift - 

“ 4130-4134delAAAAA frameshift Edwards et al., 1997 
Splendore et al., 2002 (X 2) 

“ 4135^4136insG; 4156-4757delAA frameshift Splendore et al., 2002 

“ 4135-4139delGAAAA frameshift Edwards et al., 1997 
Splendore et al., 2000, 2002 (X 16) 

Mutações descritas anteriormente foram renomeadas conforme as recomendações de 
Antonarakis & The Nomenclature Working Group (1998) 
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Figura VIII.2. Freqüências dos diferentes tipos de mutações descritas no gene TCOF1 
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ANEXOS 

 
 
 

 
   



 

Modelo da ficha clínica enviada aos nossos colaboradores, nos casos em que os 

pacientes não puderam ser avaliados pessoalmente  

 
 
 

Nome:  

 
 

___________________________________________

 
 

Registro: 

  
 

__________ 

Nascimento:  _________ Encaminhamento:  ________________________________ 
 

Características Clínicas 
 

Características ausente leve grave 

hipoplasia malar    
micrognatia    

palato fendido    
displasia p. auditivo    

perda de audição    
fendas anti-mongolóides   - 

coloboma   - 
ausência de cílios   - 

cabelo na face   - 
 

Mãe:____________________________________________data de nascimento:___________ 
Pai:_____________________________________________data de nascimento:___________ 

Observações:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Heredograma 
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