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Resumo 
 

Rearranjos subteloméricos submicroscópicos são uma causa importante de 
malformações congênitas múltiplas e retardo mental. Recentemente, os mecanismos de 
origem de rearranjos subteloméricos começaram a ser investigados. O seqüenciamento 
dos pontos de quebra de rearranjos cromossômicos em 1p36 revelou predomínio por 
mecanismos de reparo não exclusivos. Rearranjos constitucionais em 1p36 são as 
alterações subteloméricas mais comuns e incluem deleções terminais simples, 
cromossomos derivados, deleções intersticiais e rearranjos complexos. Estes rearranjos 
resultam em um padrão específico de malformações e distúrbios do desenvolvimento 
neuropsicomotor que caracterizam a síndrome de monossomia 1p36. Os genes 
causativos ainda não foram identificados e a expressão fenotípica pode ser em função da 
haploinsuficiência de genes contíguos ou pelo mecanismo de efeito de posição. 
Obesidade e hiperfagia são características descritas em ~15% dos casos. Investigamos 
por MLPA (“Multiplex ligation-dependent probe amplification”) a presença de 
rearranjos no segmento cromossômico 1p36 em um grupo de 154 pacientes com 
obesidade e hiperfagia e testes genéticos negativos para a síndrome de Prader-Willi 
(PWS), e outro grupo de 83 pacientes encaminhados para estudos cromossômicos por 
diversos motivos. A estratégia de MLPA utilizada permitiu identificar em nove 
pacientes diferentes tipos de rearranjos na região subtelomérica 1p36. Para investigar os 
mecanismos de quebra, reparo e estabilização cromossômica envolvidos em rearranjos 
subteloméricos, linhagens celulares de seis pacientes contendo rearranjos 
constitucionais em 1p36 foram desenvolvidas. A clonagem e seqüenciamento das 
junções dos pontos de quebra de um rearranjo complexo e três translocações não 
recíprocas identificaram similaridades nas junções que sugerem o reparo por NHEJ 
(“Nonhomologous end-joining”) como o mais provável mecanismo de origem destes 
rearranjos. Duas deleções terminais aparentemente simples também foram investigadas 
e o refinamento dos pontos de quebra identificou dois intervalos genômicos distintos 
contendo duplicações segmentares específicas de 1p36 com 90-98% de homologia. 
Estas duplicações segmentares podem ter estimulado ou sido usadas como substratos no 
mecanismo de reparo do DNA. Nossos achados reforçam a associação da monossomia 
1p36 com obesidade e hiperfagia e sugerem que estas características estejam 
freqüentemente associadas com fenótipos atípicos/leves e deleções submicroscópicas 
com 2-3 Mb de extensão. Sugerimos o uso de MLPA como um método alternativo 
rápido de diagnóstico para detectar e caracterizar rearranjos em 1p36.  
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Abstract 

 

Subtelomeric abnormalities are an important cause of mental retardation and birth 
defects. The mechanisms involved in the formation of subtelomeric rearrangements are 
now beginning to be elucidated. Breakpoint sequencing analysis of 1p36 
rearrangements has revealed prevalence of different nonexclusive recombination-repair 
mechanisms. Rearrangements of 1p36 are the most frequently detected subtelomeric 
abnormalities and include different-sized simple terminal deletions, derivative 
chromosomes, interstitial deletions and complex rearrangements. These rearrangements 
have been reported to result in the specific pattern of malformation and 
neurodevelopmental disabilities that characterizes monosomy 1p36 syndrome. Thus far, 
no genes have been conclusively determined to be causative. Besides, it is still not 
known if a mechanism of haploinsufficiency or position effect that influences 
phenotype expression in this commonest terminal deletion syndrome. Obesity and 
hyperphagia have been reported to occur in ~15% of cases. We have used multiplex 
ligation-dependent probe amplification (MLPA) to screen for monosomy 1p36 in a 
group of 154 hyperphagic and obese, PWS negative patients and in a separate group of 
83 patients sent to investigate a variety of other conditions. The MLPA strategy used 
allowed the identification of a diversity of rearrangements in nine subjects. In order to 
gain further insights into the mechanisms of chromosome breakage, repair, and 
stabilization mediating subtelomeric rearrangements in humans, we have used cell lines 
containing constitutional rearrangements of 1p36 of six patients. Cloning of the 
breakpoint junctions in a complex rearrangement and three non-reciprocal 
translocations revealed similarities at the junctions that suggest NHEJ as the most likely 
mechanism of DNA repair that generated these rearrangements. Additionally, two 
apparently pure terminal deletions were also investigated and the refinement of the 
breakpoint regions identified two distinct genomic intervals ~25-kb apart, each 
containing a series of 1p36 specific segmental duplications with 90-98% identity. These 
segmental duplications might have been stimulated or used as substrate for a 
recombination-repair mechanism. Our work reinforces the association between 
monosomy 1p36 and obesity and hyperphagia, and further suggests that these features 
might be usually associated with an atypical/mild phenotype in addition to a 
submicroscopic deletion of ~2 to 3 Mb in size. We suggest the use of MLPA as an 
alternative method for high-throughput detection and delineation of rearrangements at 
1p36.  
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Capítulo 1 – Introdução geral e Objetivos 

 

1.1 A Síndrome de monossomia 1p36 

Rearranjos constitucionais do segmento cromossômico 1p36 são as alterações 

cromossômicas com significado clínico mais freqüentes em laboratórios de diagnóstico 

que investigam causas de MCA/MR (“Multiple Congenital Anomalies/Mental 

Retardation”) (Ravnan et al. 2006; Ballif et al. 2007; Shaffer et al. 2007). Deleções da 

região subtelomérica 1p resultam na constelação de características clínicas da síndrome 

de monossomia 1p36 (MIM 607872) (Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008). 

Atualmente, esta síndrome é reconhecida como a síndrome de deleção terminal mais 

comum, com incidência calculada em 1/5000-10000 nascimentos (Shapira et al. 1997; 

Heilstedt et al. 2003b). O fenótipo da síndrome foi delineado em 1997 (Shapira et al. 

1997) e desde então muitos estudos clínicos foram descritos na literatura (Shapira et al. 

1997; Knight-Jones et al. 2000; Zenker et al. 2002; Heilstedt et al. 2003a; Battaglia 

2005; Redon et al. 2005; Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008). Os maiores estudos 

clínicos de pacientes com monossomia 1p36 incluíram 134 (Gajecka et al. 2007) e 60 

casos (Battaglia et al. 2008).  

O fenótipo facial e o padrão de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor ou 

retardo mental (geralmente moderado a grave) são características marcantes nesta 

síndrome de deleção (Battaglia 2005; Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008). 

Demora na aquisição de fala e dificuldades na linguagem são comuns (Gajecka et al. 

2007). Além disso, a linguagem expressiva normalmente está ausente nestes pacientes 

(Battaglia et al. 2008). Uma proporção deles são aptos a andar independente de apoio 

após a idade de 2 anos (geralmente com base alargada), mas a maioria é de pacientes 

não ambulantes (Battaglia et al. 2008). O fácies típico inclui sobrancelhas retas, olhos 

fundos, hipoplasia da face média, ponte/raiz nasal deprimida, filtro longo e queixo 

pontudo (Battaglia e Shaffer 2008). Outras características freqüentes são fontanela 

anterior ampla, microbraquicefalia, epicanto e orelhas de implantação baixa ou 

posteriorizadas (Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008). Distúrbios de 

comportamento (particularmente comportamento agressivo e auto-agressão), hipotonia, 

problemas de alimentação, convulsões, deficiência auditiva, problemas oculares/visão 

(mais comum estrabismo) e defeitos cardíacos estruturais congênitos são problemas 

freqüentes (Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008). Características adicionais 

incluem fendas labial/palatina, craniossinostose, cardiomiopatia, alterações  cerebrais   e 
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esqueléticas, malformações genitourinárias, anomalias renais, hipotireoidismo, pés 

pequenos, braquidactilia, campodactilia e clinodactilia (Gajecka et al. 2007; Battaglia et 

al. 2008; Battaglia e Shaffer 2008). Diversos outros achados clínicos são descritos em 

um número menor de pacientes ou em casos individuais (Slavotinek et al. 1999b; 

Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008; Battaglia e Shaffer 2008).  

Diferentes tipos de rearranjos cromossômicos resultam em deleções do segmento 

cromossômico 1p36 e os pontos de quebra ou o tamanho das deleções são únicos e 

dispersos por toda a região distal (Heilstedt et al. 2003a; Gajecka et al. 2007; Ballif et 

al. 2007). As quatro classes de rearranjos subteloméricos descritas em indivíduos com 

monossomia 1p36 são, em ordem de ocorrência, deleções terminais simples (67%), 

translocações não equilibradas (cromossomos derivados) (16%), deleções intersticiais 

(10%) e rearranjos complexos (7%) (Gajecka et al. 2007). Recentemente, foi 

identificado um agrupamento de pontos de quebra entre 4-5 Mb do telômero de 1p, 

comum à todas estas categorias de rearranjos (Gajecka et al. 2007). Os rearranjos são 

normalmente eventos de novo e a maioria apresenta origem materna (65%) (Heilstedt et 

al. 2003a). O efeito da origem parental é na extensão das deleções: a maioria das 

deleções com origem materna são menores que 5 Mb, enquanto as maiores deleções são 

aquelas derivadas de cromossomos paternos (Heilstedt et al. 2003a; Gajecka et al. 

2007). Em ~1/3 dos indivíduos com translocações não equilibradas os cromossomos 

derivados são resultantes de erros na segregação durante a gametogênese de genitores 

portadores de translocações equilibradas (Battaglia e Shaffer 2008).  

Atualmente, a única causa conhecida para o fenótipo da síndrome de 

monossomia 1p36 é a deleção de genes mapeados na região que são sensíveis ao efeito 

de dose, sendo que nenhum gene causativo foi definitivamente identificado (Battaglia e 

Shaffer 2008). Entretanto, alguns genes candidatos são o proto-oncogene SKI e o fator 

10 de biogênese dos peroxissomos (PEX10) (Colmenares et al. 2002), a subunidade 

beta do canal de potássio (KCNAB2) (Heilstedt et al. 2001), o gene 23 da matrix 

metaloproteína (MMP23) (Gajecka et al. 2005) e a subunidade delta do receptor A do 

ácido gama-aminobutírico (GABRD) (Windpassinger et al. 2002). Considera-se que a 

monossomia 1p36 seja uma síndrome de deleção de genes contíguos (Wu et al. 1999) e, 

regiões críticas foram sugeridas para algumas características clínicas (Heilstedt et al. 

2003a). Contudo, a observação de dois pacientes com deleções de diferentes segmentos 

de 1p36 e mesma apresentação fenotípica sugeriu a hipótese de um mecanismo de efeito 

de posição dos rearranjos na expressão do fenótipo (Redon et al. 2005). Mais 
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recentemente, correlações genótipo-fenótipo em um grupo grande de pacientes não 

revelou diferenças entre o tamanho das deleções e o número de características clínicas 

manifestadas (Gajecka et al. 2007).   

O subdiagnóstico de monossomia 1p36 é em parte devido às limitações do 

estudo cariotípico em detectar rearranjos das bandas cromossômicas distais (Battaglia et 

al. 2008). Recentemente, foi sugerido que a resolução do cariótipo por banda G na 

detecção de rearranjos subteloméricos seja da ordem de 10-15 Mb (Ballif et al. 2007) e 

~90% dos rearranjos em 1p são menores que 10 Mb (Ballif et al. 2007). Em razão da 

diversidade nos tipos e tamanhos de rearranjos em 1p, recomenda-se para o diagnóstico 

uma estratégia de FISH com várias sondas específicas (Heilstedt et al. 2003a) ou array 

CGH (“Array-based Comparative Genomic Hybridization”) (Shaffer et al. 2007; 

Battaglia e Shaffer 2008). Além disso, pacientes com diagnóstico de monossomia 1p36 

são frequentemente descritos com fenótipos atípicos ou menos graves ou apresentando 

sobreposição clínica com outras síndromes genéticas (D’Angelo et al. 2006; Neumann 

et al. 2004; Tan et al. 2005; Torisu et al. 2004). Alguns dos diagnósticos diferenciais de 

monossomia 1p36 são as síndromes de Rett (RTT), Angelman (AS) e Prader-Willi 

(PWS) (Battaglia e Shaffer 2008). Obesidade e hiperfagia são características descritas 

em pacientes com deleção 1p36 (Wargowski et al. 1991; Keppler-Noreuil et al. 1995; 

Eugster et al. 1997; Shapira et al., 1997; Neumann et al. 2004; D’Angelo et al. 2006) e 

têm freqüências estimadas em ~15% (Shapira et al. 1997) e 13% (Battaglia et al. 2008), 

respectivamente.  

 

1.1.1 – Histórico 

Entre os anos de 1968 e 1990, descrições de 13 pacientes com deleções terminais 

e intersticiais abrangendo diferentes porções do braço curto do cromossomo 1 foram 

publicadas (Howard e Porteus 1990). O primeiro caso de monossomia parcial da região 

cromossômica 1p36 foi descrito por Hain et al. (1980) em um paciente com 

translocação não equilibrada com o cromossomo 15. A descrição completa do fenótipo 

associado com a deleção isolada do segmento 1p36 foi descrita por Biegel et al. (1993) 

em um paciente com neuroblastoma e anomalias congênitas. A caracterização inicial do 

fenótipo na monossomia 1p36 em 1995 foi baseada na compilação clínica de 13 

pacientes com a deleção 1p36 isolada ou em translocações envolvendo outros 

cromossomos (Keppler-Noreuil et al. 1995). Em 1997, a descrição de 13 pacientes com 

deleções microscópicas isoladas deste segmento cromossômico permitiu associar a 
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deleção 1p36 com um fenótipo específico e uma nova síndrome foi descrita e definida 

clinicamente nos bancos de dados do “Mendelian Inheritance in Man” (MIM 607872 

“Monosomy 1p36 syndrome”) (Shapira et al. 1997).  

Com o início das pesquisas de investigação da integridade subtelomérica em 

pacientes com MCA/RM (Flint et al. 1995) os casos de deleções 1p36 submicroscópicas 

passaram a ser identificados e os fenótipos descritos eram de síndrome de monossomia 

1p36 (Girardeau et al. 1997; Knight et al. 1999; Riegel et al. 1999; Slavotinek et al. 

1999a; Giraudeau et al. 2001). A disponibilidade do clone subtelomérico específico de 

1p para hibridação in situ fluorescente (FISH) (Knight et al. 2000), também permitiu 

detectar deleções 1p36 em pacientes com esta suspeita e estudos cromossômicos por 

banda G normais (Knight-Jones et al. 2000; Zenker et al. 2002). Atualmente, a maioria 

de deleções 1p36 são detectadas por FISH ou com diferentes plataformas de array CGH 

(Ravnan et al. 2006; Ballif et al. 2007; Shaffer et al. 2007; Battaglia et al. 2008).  

 

1.1.2 – Epidemiologia 

Shapira et al. (1997) calcularam a incidência da síndrome de monossomia 1p36 

em 1/10.000 nascimentos, baseados em estudos populacionais de pacientes com este 

diagnóstico entre os nascidos vivos de uma mesma área geográfica. Entretanto, todos os 

pacientes da época haviam sido diagnosticados por estudos cromossômicos de alta 

resolução. Heilstedt et al. (2003b) demonstraram que entre 60 pacientes com a 

monossomia 1p36 confirmada, os estudos cromossômicos por banda G foram normais 

em pelo menos uma ocasião em ~50% dos casos. Atualmente, estima-se que a 

monossomia 1p36 ocorra em 1 para cada 5.000 recém-nascidos (Heilstedt et al. 2003b). 

Além disso, as primeiras pesquisas de investigação da integridade subtelomérica em 

pacientes com MCA/RM sugeriram a freqüência de deleções 1p36 nesta população em 

0.5-0.7% (Giraudeau et al. 2001). Hoje, rearranjos em 1p36 representam entre 10-20% 

do total de rearranjos subteloméricos submicroscópicos em ~2.5% de pacientes com 

MCA/MR (Ravnan et al. 2006; Ballif et al. 2007). 

 

1.1.3 – Aspectos clínicos 

A síndrome de monossomia 1p36 foi associada com um amplo espectro de 

anomalias e diferentes níveis de gravidade (Battaglia e Shaffer 2008). Grande parte dos 

trabalhos publicados são de pacientes com deleções 1p36 identificados em pesquisas 

sobre a integridade subtelomérica em pacientes com MCA/RM (Girardeau et al. 1997; 
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Riegel et al. 1999; Slavotinek et al. 1999a; Fan et al. 2001; Riegel et al. 2001; Baker et 

al. 2002; Rio et al. 2002; Rodriguez-Revenga et al. 2004; Koolen et al. 2004; Roberts et 

al. 2004; Moog et al. 2005). Alguns são descrições clínicas completas de casos 

individuais ou de poucos pacientes (Knight-Jones et al. 2000; Zenker et al. 2002; Lee et 

al. 2004; Torisu et al. 2004; Neumann et al. 2004; Tan et al. 2005; Redon et al. 2005; 

D’ Angelo et al. 2006). Outros são compilações ou descrições originais em uma amostra 

grande de pacientes (Shapira et al. 1997; Slavotinek et al. 1999b; Heilstedt et al. 2003a; 

Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008). Os trabalhos mais relevantes estão referidos 

a seguir.  

A compilação clínica de 13 pacientes com deleções 1p36 microscópicas por 

Keppler-Noreuil et al. (1995) revelou um fenótipo consistente com RM e hipotonia 

(100%), orelhas de baixa implantação (83%), fontanela anterior grande (80%), ponte 

nasal achatada (75%), fissuras palpebrais curtas (73%), retardo de crescimento (70%), 

convulsões (70%), microcefalia (64%), alterações cardíacas (50%), hidrocefalia (50%), 

cardiomiopatia (40%), fendas labial/palatina (40%), macrossomia (14%). Foram 

sugeridos dois fenótipos distintos na monossomia 1p36, diferenciados por retardo de 

crescimento em um grupo e macrossomia no outro. Anteriormente, Wargowski et al. 

(1991) já haviam sugerido dois subgrupos clínicos na monossomia 1p36, um 

caracterizado por pacientes com retardo de crescimento associado com características 

físicas e comportamentais distintas e outro de pacientes com obesidade e um fenótipo 

“PWS-like”. 

A descrição original de 13 pacientes com deleções microscópicas isoladas de 

1p36 por Shapira et al. (1997) associou a síndrome de monossomia 1p36 com fontanela 

anterior ampla (100%), atraso motor/hipotonia (92%), retardo de crescimento (85%), 

queixo pontudo (80%), defeitos visuais/oculares (75%), convulsões (72%), ponte nasal 

achatada (65%), clinodactilia ou encurtamento de 5
o
 dedo(s) (64%), orelhas assimétricas 

(57%) ou de implantação baixa (59%), déficit auditivo (56%), comportamento (auto) 

agressivo (56%), hélices auriculares espessas (53%) e olhos fundos (50%). Outras 

características foram descritas com freqüência inferior a 50%. Obesidade foi estimada 

em ~15% dos casos. Além disso, estes autores concluíram que os parâmetros de 

crescimento não permitiam a distinção de subgrupos clínicos na síndrome de 

monossomia 1p36.  

Slavotinek et al. (1999b) compilaram os achados clínicos da literatura em 39 

pacientes com deleções isoladas ou translocações não equilibradas com cromossomos 
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acrocêntricos, incluindo um caso de mosaicismo e três casos identificados em pesquisas 

sobre a integridade subtelomérica em pacientes com MCA/RM. O sexo da amostra era 

conhecido em 35 casos e incluía 13 pacientes de sexo masculino e 22 de sexo feminino. 

A idade do diagnóstico se estendeu do período neonatal aos 47 anos. As indicações mais 

comuns para o estudo cromossômico foram atraso do DNPM, MCA/MR, dismorfismos, 

convulsões, malformação cardíaca e suspeita diagnóstica de PWS.  

Os achados clínicos consistiram de RM (geralmente entre moderado e grave) e 

atraso do DNPM (principalmente atraso de fala). Foram descritos pacientes não 

ambulatórios ou com ausência de linguagem e pacientes com aquisição de linguagem 

complexa e RM leve. Hipotonia foi consistentemente documentada e, geralmente, 

presente ao nascimento. A maioria dos pacientes exibiu retardo de crescimento ou 

microcefalia ao nascimento ou com manifestação no pós-natal. Pacientes com obesidade 

e hiperfagia foram descritos em alguns trabalhos, assim como pacientes com puberdade 

precoce ou tardia.  

Os dismorfismos craniofaciais mais comuns consistiram de fontanela anterior 

grande, frontal proeminente, olhos fundos e fissuras palpebrais pequenas/curtas ou 

inclinadas. Outros dismorfismos descritos incluíram assimetria facial, orelhas 

malformadas, pequenas, assimétricas ou de implantação baixa, hipoplasia da porção 

mediana da face, ponte nasal achatada, boca pequena, comissuras labiais voltadas para 

baixo, filtro longo e queixo pontudo ou prognatismo. Fendas orofaciais foram relatadas 

em 10-40% dos pacientes descritos e incluíram outros tipos de fendas além das labial e 

palatina. Alguns pacientes com clinodactilia e/ou encurtamento de 5
○
 dedo(s), 

camptodactilia e mãos/pés pequenos foram descritos. 

Entre 39 pacientes, 14 apresentaram malformações cardíacas que incluíram 

cardiomiopatia dilatada na infância ou defeitos estruturais congênitos. Entre eles, ducto 

arterioso patente, defeitos do septo ventricular e atrial, tetralogia de Fallot, 

incompetência da tricúspide e anomalia de Ebstein. Estudos de ressonância magnética 

do crânio (RMC) e tomografia computadorizada (TC) revelaram atrofia cerebral e 

assimetria ou alargamento dos ventrículos laterais em alguns pacientes. Dois pacientes 

foram descritos com hidrocefalia e outro com hiperreflexia. Crises epilépticas foram 

relatadas em um número grande de pacientes e consistiam de crises tônico-clônicas 

generalizadas, mioclônicas, parciais simples e complexas, e espasmos infantis. Os 

distúrbios de comportamento descritos incluíram temperamento explosivo, arremesso de 

objetos, (auto) agressão, gritos e comportamento “autista-like”. 
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 Os achados oftalmológicos descritos incluíram estrabismo, paralisia do sexto 

nervo, ambliopia, erros de refração, anomalias ou palidez dos discos ópticos, defeitos 

lacrimais, catarata bilateral, coloboma de íris, atrofia óptica, nistagmo rotatório e 

diminuição da acuidade visual. Surdez neurossensorial ou condutiva foram relatadas 

com freqüência. Outros achados descritos incluíram anomalias músculo-esqueléticas e 

genitourinárias e, em casos isolados, ânus imperfurado, fistula retrovaginal, lobulação 

pulmonar anormal, estenose espinal congênita, polidactilia e síndrome de Sturge-Weber. 

Heilstedt et al. (2003a) realizaram o primeiro estudo sistemático em uma 

amostra de 30 pacientes (incluindo 13 originalmente descritos em 1997 por Shapira et 

al.) para determinar as freqüências de cada característica na síndrome de monossomia 

1p36. Os achados neurológicos incluíram atraso de DNPM e/ou RM (100%), hipotonia 

(87%), disfagia orofaríngea (72%), dificuldades de alimentação na infância (63%) e 

epilepsia (48%). Outras características com freqüência superior a 50% incluíram 

encurtamento do 5º dedo (87%), fontanela anterior ampla (85%), deficiência auditiva 

(82%), olhos fundos (80%), ponte nasal achatada (77%), nariz achatado (67%), 

hipermetropia (67%), queixo pontudo (67%), braquicefalia (60%), microcefalia (60%), 

orelhas assimétricas (53%) e espessamento da hélice auricular (53%). Características 

físicas com freqüência inferior a 50% incluíram clinodactilia de 5
o
 dedo(s) (40%), 

orelhas posteriorizadas (23%) ou de baixa implantação (23%). Os achados 

oftalmológicos com freqüência inferior a 50% consistiram de estrabismo (30%), 

desatenção visual (30%), miopia (17%) e nistagmo (13%). Os achados cardiovasculares 

incluíram cardiomiopatia dilatada na infância (23%), ducto arterioso patente (17%), 

defeitos do septo ventricular (13%), raiz da aorta dilatada (10%), defeitos do septo atrial 

(7%), dilatação do ventrículo esquerdo (7%), vala aórtica bicomissural (7%) e anomalia 

de Ebstein (3%). Outras características avaliadas foram hipotireoidismo (20%) e 

fissuras orofaciais (17%). 

Heilstedt et al. (2003b) descreveram as indicações clínicas mais comuns para 

estudos cromossômicos que acarretaram na identificação de deleções 1p36. Entre 47 

pacientes, somente cinco tiveram a suspeita diagnóstica de síndrome de monossomia 

1p36. Outras indicações foram atraso no DNPM e RM (10), presença de dismorfismos 

(7), malformações congênitas múltiplas (5) ou malformações cardíacas (2), e para 

descartar as síndromes de DiGeorge/VeloCardioFacial (DGS/VCFS) (4), Angelman 

(AS) (2), PWS (2), e Smith-Magenis (1). Quatro casos com diagnóstico no período pré-

natal tiveram como indicação níveis elevados de alfafetoproteína sérica materna 
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(MSAFP, “Maternal Serum Alpha-fetoprotein”). Um caso foi indicado por 

malformações reveladas no ultra-som fetal. A idade do diagnóstico em 49 pacientes se 

estendeu do período neonatal aos 19 anos, com a maioria (77%) recebendo o 

diagnóstico da deleção entre o período pré-natal e o segundo ano de vida. A idade dos 

genitores na ocasião da concepção era conhecida para 47 mães e 42 pais, e se estendeu 

dos 14 aos 39 anos no primeiro grupo (média de 23.3 anos) e dos 15 aos 38 anos no 

segundo (média de 26.3 anos). 

Redon et al. (2005) descreveram os achados clínicos em 6 pacientes (5 de sexo 

feminino e 1 masculino) com deleções 1p36 identificadas por um microarray específico 

da região eucromática do cromossomo 1. Todos os pacientes apresentaram RM, atraso 

motor e hipotonia. Somente um paciente com diagnóstico aos 19 anos tinha adquirido 

fala. Nos demais pacientes, com idades entre 16 meses e 16 anos, a fala estava ausente.  

Dificuldades de alimentação foram relatas para 3 pacientes. As características 

craniofaciais identificadas foram hipoplasia da porção mediana da face (6/6), olhos 

fundos (6/6), sobrancelhas retas (6/6), fissuras palpebrais curtas (6/6), boca pequena e 

curvada para baixo (6/6), queixo pontudo ou proeminente (6/6), frontal amplo (5/6), 

braquicefalia (4/6), supra-orbital proeminente (4/6), epicanto (4/6), ponte nasal achatada 

na infância (4/6), orelhas pequenas (4/6), hélices espessas (4/6) ou mal-formadas (3/6), 

de baixa implantação (2/6), fontanela anterior grande (1/1), plagiocefalia (1/6). Outras 

características físicas incluíram mãos pequenas (5/6), clinodactilia (4/6) e encurtamento 

de 5
o
 dedo(s) (3/6). Também foram descritas alterações oftalmológicas, como nistagmo 

(4/6) e estrabismo (3/6), alterações cardíacas, como defeito no septo atrial/ventricular 

(1/6) e anomalia de Ebstein (2/6), epilepsia (4/6) e surdez (1/6). Distúrbios de 

comportamento foram relatados para 4 pacientes e incluíram hiperfagia (1/6), 

comportamento auto-agressivo (3/6), distúrbios de sono (1/6) e comportamento “autista-

like” (1/6). Estes autores referiram distribuição truncal da gordura corporal em três 

pacientes. 

As maiores compilações de dados clínicos na monossomia 1p36 são para 134 

(Gajecka et al. 2007) e 60 casos (Battaglia et al. 2008). Os achados destes dois 

trabalhos estão agrupados na Tabela I (pg. 12), que apresenta as freqüências originais 

das características descritas em cada trabalho e as freqüências totais dos dois estudos 

agrupados por nós.  

As características craniofaciais que distinguem a monossomia 1p36 são 

sobrancelhas retas (100%), olhos fundos (73-100%), hipoplasia da porção mediana da 
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face (51-100%), ponte nasal ou raiz do nariz achatada/alargada (74-100%), filtro longo 

(100%) e queixo pontudo (63-100%). Outras características incluem fontanela anterior 

grande ou com fechamento tardio (74-77%), microcefalia (61%), braquicefalia (54-

65%), hélices auriculares espessas (58%), epicanto (50%), orelhas malformadas, 

posteriorizadas ou de implantação baixa (40-49%), orelhas pequenas (48%) ou 

assimétricas (40%), baixa implantação de cabelos na nuca (48%), hipertelorismo (38%), 

fissuras palpebrais curtas (27%), com inclinação superior (27%) ou inferior (26%) e 

sinofre (21%). Fendas orofaciais ocorrem com freqüência de 5-17%. Braquidactilia ou 

camptodactilia e pés pequenos são descritos em 80% e clinodactilia em 60% dos 

pacientes. Craniossinostose é descrita em apenas 2% (Battaglia et al. 2008). 

Atraso global do DNPM ocorre em 100% e RM entre 95-100%. Em ~90% dos 

pacientes o RM é classificado entre grave e profundo, e em 10% entre leve e moderado 

(Battaglia et al. 2008). Atraso de fala é descrito para 98% dos pacientes. Em ~75% do 

pacientes a linguagem expressiva está ausente ou é limitada a poucas palavras isoladas 

(17%) ou composições com dois vocábulos (8%) (Battaglia et al. 2008). Cerca de 25% 

dos indivíduos adquirem marcha independente entre 2 e 7 anos de idade (geralmente 

com base alargada). Contudo, são descritos pacientes não ambulantes com idades entre 

14 meses e 9 anos (Battaglia et al. 2008).  

Entre 92-95% dos pacientes apresentam hipotonia infantil. Dificuldades de 

alimentação na infância são relatadas em 77% e disfagia orofaríngea em 49%. Crises 

convulsivas com idades de manifestação variadas são referidas em 44-79% e incluem 

crises epilépticas tônico-clônicas generalizadas, clônicas, tônicas, mioclônicas e parciais 

complexas, e espasmos infantis, espasmos tônicos e crises de ausência atípicas (Gajecka 

et al. 2007; Battaglia et al. 2008). Battaglia et al. (2008) relataram alterações do 

eletroencefalograma (EEG) em 34/34 (100%) pacientes e alterações em ressonância 

magnética de crânio (RMC), tomografia computadorizada (TC) ou ultra-som (US) em 

88%. Gajecka et al. (2007) relataram encefalopatia epiléptica em 31%. As 

malformações cerebrais mais comuns citadas por Battaglia et al. (2008) foram dilatação 

dos ventrículos laterais e dos espaços subaracnóideos, atrofia cortical e atrofia cerebral 

difusa, e hipoplasia, afinamento ou espessamento total ou parcial do corpo caloso. Por 

outro lado, Gajecka et al. (2007) descreveram polimicrogiria (20%), leucoencefalopatia 

(28%), atrofia generalizada (18%) e ventrículos proeminentes (26%). 

Defeitos cardíacos estruturais congênitos são descritos entre 71-75% e 

cardiomiopatia entre 27-31% dos pacientes. As alterações congênitas incluem defeitos 
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do septo ventricular (28-29%) e atrial (8-23%), ducto arterioso patente (12.8-27%), 

forame oval patente (24%), anomalias como valva aórtica bicomissural, 

estenose/displasia/atresia da valva pulmonar e insuficiência da valva mitral (20.5%), 

tetralogia de Fallot (7.7%), coarctação da aorta (5.1%), estenose infundibular do 

ventrículo direito (2%) e anomalia de Ebstein (3%) (Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 

2008). 

Malformações oculares ou problemas visuais funcionais são relatadas em 52% e 

incluem estrabismo (35-67%), erros refratários como hipermetropia, miopia ou 

astigmatismo (23-41%), nistagmo (26.5%), catarata unilateral (5.9%), albinismo de 

retina (5.9%) e coloboma unilateral de nervo óptico (2.9%). Desatenção visual é 

relatada em 44-64% dos pacientes (Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008). 

Deficiência auditiva é relatada com freqüência entre 47-77%, e incluem surdez 

neurossensorial (28-58%), condutiva (9-46%), ou ambas as formas (9%) (Gajecka et al. 

2007; Battaglia et al. 2008).  

Distúrbios de comportamento são descritos em ~50% dos indivíduos e incluem 

comportamentos de auto-agressão como morder as mãos e os pulsos (30%), 

temperamento explosivo (22%), interação social reduzida (52%), estereotipias (44%), e 

hiperfagia (13%) (Battaglia et al. 2008). Gajecka et al. (2007) relataram comportamento 

auto-agressivo em 55%.  

Outros achados descritos incluem anomalias esqueléticas (41%) e 

gastrointestinais (28%) como constipação (65%), refluxo gastro-esofágico (7-56%), 

desconforto intestinal (17%) e hérnia de hiato (8%), anormalidades na genitália externa 

(25%), anomalias renais (22%) e anais como anus anteriorizado (3%) ou imperfurado 

(2%), e hipotireoidismo (15-20%) (Gajecka et al. 2007; Battaglia et al. 2008).  

 

Tabela I: Achados clínicos na síndrome de monossomia 1p36 

Características clínicas  Gajecka et al.
1
 

(%) 

Battaglia et al.
2
 

(%) 

Total 

(%) 

Dismorfismos craniofaciais     

Fontanela anterior grande/ 

Fechamento tardio  

34/46 (74) 30/39 (77) 64/85 (75) 

Microcefalia 28/46 (61) -- 28/46 (61) 

Braquicefalia 25/46 (54) 39/60 (65) 64/106 (60) 

Implantação baixa cabelo nuca  20/42 (48) -- 20/42 (48) 

Hipoplasia da face média 21/41 (51) 60/60 (100) 81/101 (80) 

Sobrancelhas retas -- 60/60 (100) 60/60 (100) 

Sinofre 6/28 (21) -- 6/28 (21) 

Fissuras palpebrais pequenas 10/37 (27) -- 10/37 (27) 
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Fissuras palpebrais para cima 12/44 (27) -- 12/44 (27) 

Fissuras palpebrais para baixo 11/43 (26) -- 11/43 (26) 

Olhos fundos 36/49 (73) 60/60 (100) 96/109 (88) 

Epicanto -- 30/60 (50) 30/60 (50) 

Hipertelorismo 15/40 (38) -- 15/40 (38) 

Ponte/Raiz nasal achatada ou 

alargada  

40/54 (74) 60/60 (100) 100/114 (88) 

Orelhas de baixa implantação 23/47 (49) 20/50 (40) 43/97 (44) 

Orelhas assimétricas 18/45 (40) -- 18/45 (40) 

Orelhas pequenas 21/44 (48) -- 21/44 (48) 

Hélices espessas 26/45 (58) -- 26/45 (58) 

Filtro longo -- 60/60 (100) 60/60 (100) 

Queixo pontudo 29/46 (63) 60/60 (100) 89/106 (84) 

Defeitos esqueléticos/membros    

Clinodactilia 5º dedo(s) 27/45 (60) -- 27/45 (60) 

Braquidactilia/camptodactilia -- 48/60 (80) 48/60 (80) 

Pés pequenos -- 48/60 (80) 48/60 (80) 

Anomalias esqueléticas -- 13/32 (41) 13/32 (41) 

Achados Neurológicos    

RM 39/41 (95) 52/52 (100) 91/93 (98) 

Atraso do DNPM 67/67 (100) 60/60 (100) 127/127(100) 

Atraso de fala 56/57 (98) -- 56/57 (98) 

Fala expressiva pobre/ausente -- 60/60 (100) 60/60 (100) 

Hipotonia 59/64 (92) 57/60 (95) 116/124 (94) 

Convulsões 44/56 (79) 26/60 (44) 70/116 (60) 

Encefalopatia epiléptica 10/32 (31) -- 10/32 (31) 

EEG anormal -- 34/34 (100) 34/34 (100) 

RMC/TC/US anormais -- 43/49 (88) 43/49 (88) 

Dificuldades de alimentação 36/47 (77) -- 36/47 (77) 

Disfagia orofaríngea 17/35 (49) -- 17/35 (49) 

Distúrbios de comportamento -- 28/60 (47) 28/60 (47) 

Auto-agressividade 21/38 (55) -- 21/38 (55) 

Problemas oculares/visuais -- 23/44 (52) 23/44 (52) 

Desatenção visual 12/27 (44) 28/44 (64) 40/71 (56) 

Deficiência auditiva 40/52 (77) 15/32 (47) 55/84 (65) 

Achados cardiovasculares    

Cardiomiopatia 18/59 (31) 13/48 (27) 31/107 (29) 

Defeitos estruturais congênitos  44/59 (75) 34/48 (71) 78/107 (73) 

Outros achados     

Hipotireoidismo 6/30 (20)* 3/20 (15) 9/50 (18) 

Fendas orofaciais 5/30 (17)* 3/60 (5) 8/90 (9) 

Anomalias gastrointestinais -- 5/18 (28) 5/18 (28) 

Anomalias na genitália externa -- 15/60 (25) 15/60 (25) 

Anomalias renais -- 4/18 (22) 4/18 (22) 

Anomalias anais -- 2/60 (3) 2/60 (3) 
1
Gajecka et al. (2007); 

2
Battaglia et al. (2008) 

*Heilstedt et al. (2003a). 
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1.1.4 – Aspectos genéticos  

 Os primeiros estudos de caracterização de deleções terminais 1p36 foram 

limitados pela resolução das técnicas de bandamento cromossômico e pelo mapeamento 

do lócus mais distal (DVL1) a uma distância de ~1.5 Mb do telômero (Shapira et al. 

1997; Wu et al. 1999). O poder de resolução do estudo de deleções terminais aumentou 

consideravelmente após o desenvolvimento de clones subteloméricos cromossomo 

específicos mapeados em ~400 kb dos telômeros (Knight et al. 2000). Um grande 

avanço nessa época foi o kit “Chromoprobe Multiprobe -T System” (Cytocell Ltd, 

Oxford, UK), que permitiu a investigação por hibridação in situ fluorescente (FISH) de 

41 regiões subteloméricas em uma única lâmina (Ballif et al. 2000) e, depois, o 

desenvolvimento de plataformas de array CGH de investigação direta (Yu et al. 2003; 

Redon et al. 2005; Ballif et al. 2007; Shaffer et al. 2007). A seguir, uma revisão 

histórica dos trabalhos com maior contribuição no estudo dos aspectos genéticos na 

síndrome de monossomia 1p36. 

Shapira et al. (1997) publicaram os aspectos clínicos na síndrome de 

monossomia 1p36 graças a identificação de 13 pacientes com deleções puras de 1p36 

por banda G de alta resolução, que identificou também uma translocação não 

equilibrada entre os cromossomos 1 e 22 em um outro paciente . Os aspectos genéticos 

começaram a ser delineados quando o estudo destas deleções por FISH e marcadores de 

polimorfismos no DNA revelou diferenças grandes no tamanho das deleções e um 

intervalo comum de deleção. Estes autores relataram também uma diferença 

significativa na origem parental das deleções puras (eventos de novo): 83% dos 

cromossomos deletados eram de origem materna e apenas 17% paterna. 

Wu et al. (1999) estenderam estes estudos para 30 pacientes (16 casos novos) e 

utilizaram um número maior de marcadores moleculares e sondas de FISH. Estas 

análises identificaram diferenças grandes no tamanho das deleções e diferentes tipos de 

rearranjos cromossômicos em 1p36, incluindo deleções terminais (24/30), deleções 

intersticiais (3/30) e cromossomos derivados (3/30). Além disso, a divisão do segmento 

distal de 1p36 em seis intervalos mostrou dois discretos agrupamentos de pontos de 

quebra entre os marcadores D1S243-D1S468 (1p36.33-1p36.32) e D1S468-D1S2145 

(1p36.32-1p36.31). Foi definido um intervalo de deleção comum entre as deleções 

terminais, que incluía as sondas DVL1 e p58 e o marcador D1S243. A maioria das 

deleções era de origem materna (78%).  
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Ballif et al. (2000) investigaram as regiões subteloméricas destas 30 deleções e 

de três casos novos com o kit “Chromoprobe Multiprobe -T System” e conforme a 

estrutura da região terminal dos cromossomos deletados, identificaram: (i) 21 casos de 

deleções terminais simples (definidas pela deleção da sonda subtelomérica 1p36 

específica); (ii) 5 casos de deleções intersticiais (definidas pela retenção da sonda 

subtelomérica 1p36 específica); (iii) e 6 casos de cromossomos derivados (definidos 

pela presença de seqüência subtelomérica específica de outro cromossomo na 

extremidade do cromossomo 1 deletado para a sonda subtelomérica de 1p).  

Heilstedt et al. (2003a) estenderam estes estudos para 61 deleções e aumentaram 

o nível de resolução das análises com uma sonda mais distal que a subtelomérica 

específica de 1p36 (clone 1p TAR, GS-63M14). Além disso, criaram um contíguo com 

97 cromossomos artificiais de bactéria (BAC) do segmento distal de 10.5 Mb de 1p36. 

Todas as deleções foram submetidas a análises com 25 marcadores de microssatélites e 

estudadas com o kit “Chromoprobe Multiprobe -T System. Este estudo revelou: (i) 43 

(72%) deleções terminais simples, 4 (7%) deleções intersticiais, 10 (17%) cromossomos 

derivados e 3 (5%) rearranjos complexos (aqueles com deleções de diferentes 

segmentos da região 1p36); (ii) diferenças grandes no tamanho das deleções ao longo de 

todo o segmento cromossômico distal contido entre 1.5 Mb e >10.5 Mb do telômero; 

(iii) ocorrência dos pontos de quebra em 22 intervalos cromossômicos, estabelecidos a 

cada 0.5 Mb a partir do telômero; (iv) agrupamento de pontos de quebra (12.5%) entre 

4-4.5 Mb de 1ptel; (v) 65% de deleções com origem materna e 35% paterna; (vi) 

diferenças significativas entre o tamanho das deleções e a origem parental: 75% das 

deleções maternas foram menores que 5 Mb e maiores que 5 Mb em 62.5% das deleções 

paternas.  

A freqüência da origem parental em cada categoria de rearranjo também foi 

dada: (i) entre as deleções terminais simples, 60% foram maternas e 40% paternas; (ii) 

entre as translocações não equilibradas com origem de novo, 83% foram maternas e 

17% paternas; (iii) entre as deleções intersticiais, 75% foram maternas e 25% paternas; 

(iv) e pelo menos 2/3 rearranjos complexos foram originados no cromossomo materno. 

Entre os 10 cromossomos derivados, 7 tiveram origem de novo e 3 foram herdados de 

um genitor portador da translocação na forma equilibrada. Portanto, o risco de 

recorrência da síndrome foi estabelecido em ~5% (Heiltedt et al. 2003b). 

Em dois estudos paralelos, sobre os mecanismos de origem e/ou estabilização de 

deleções terminais, Ballif et al. (2003a; 2004) demonstraram que pelo menos 2/6 
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deleções terminais simples caracterizadas por Heilstedt et al. (2003a) correspondiam a 

rearranjos complexos apresentando uma duplicação invertida de um segmento proximal 

de 1p36 após a quebra. Essas complexidades só foram reveladas após o seqüenciamento 

das junções dos pontos de quebra (Ballif et al. 2003). Posteriormente, estes rearranjos 

foram estudados com um microarray específico de 1p36 (Yu et al. 2003), que 

identificou em um caso, ganho de cópia de um segmento proximal ao ponto de quebra 

da deleção com ~750 kb de seqüência. No outro caso, o microarray não detectou 

nenhum ganho de cópia que, portanto, foi estimado abaixo do nível de resolução do 

teste (<100 kb). Em outro trabalho, Gajecka et al. (2005) descreveu mais 4 casos de 

rearranjos complexos envolvendo deleções terminais associadas com segmentos 

proximais em 1p36 duplicados ou triplicados e caracterizados por array CGH. 

Recentemente, Ballif et al. (2007) identificaram 32 rearranjos em 1p36 em uma 

amostra com ~7000 casos clínicos investigada com um microarray com cobertura 

expandida nos subtelômeros. Os rearranjos identificados consistiram em deleções 

terminais simples (20/32), deleções intersticiais (8/32), cromossomos derivados (2/32) e 

rearranjos complexos (2/32). Como a cobertura do array em 1p era >15 Mb, os pontos 

de quebra dos rearranjos foram estratificados em intervalos com 1 Mb de seqüência e 

mostraram ocorrência em cada intervalo estabelecido (exceto 0-1 Mb e 8-9 Mb/1pter) 

com um agrupamento entre 2-3 Mb (28%). Em mais de 50% dos casos, as deleções 

eram menores que 5 Mb em extensão e em somente 10%, maiores que 10 Mb. 

Os dados de uma amostra com 134 rearranjos em 1p36 caracterizados e 

compilados por Gajecka et al. (2007) mostram: (i) 90 (67.2%) deleções terminais 

simples; 22 (16.4%) translocações não equilibradas ou cromossomos derivados; 13 

(9.7%) deleções intersticiais; e 9 (6.7%) rearranjos complexos incluindo cromossomos 

com deleções de diferentes segmentos em 1p36 ou com deleções associadas com 

duplicações ou triplicações; (ii) agrupamento de pontos de quebra comum entre as 

diferentes categorias de rearranjos entre 4-5 Mb do telômero de 1p; (iii) 46.3% de 

deleções terminais com origem materna, 41.5% com origem paterna e 12.2% com 

origem parental desconhecida; (iv) 83% de deleções intersticiais com origem materna; 

(v) maioria de cromossomos com deleções maternas <5 Mb e maioria de cromossomos 

com deleções paternas >5 Mb. 
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1.1.5 – Correlações genótipo-fenótipo  

Os primeiros trabalhos de caracterização clínica e molecular da síndrome de 

monossomia 1p36 descreveram grande variabilidade fenotípica entre os indivíduos 

(Shapira et al. 1997; Wu et al. 1999). Em 13 pacientes com deleções isoladas de 1p36, 

Shapira et al. (1997) relataram que as características craniofaciais estavam presentes em 

pacientes com deleções de tamanhos diferentes, enquanto alguns pacientes com mesmo 

tamanho de deleção apresentavam grande variabilidade do quadro clínico. As maiores 

deleções estavam, geralmente, associadas com fenótipos mais graves e a pacientes que 

exibiam maior número de características clínicas. Essas diferenças não exibiam 

correlação aparente com a origem parental do cromossomo deletado, e como as 

deleções exibiam diferenças grandes nos tamanhos, foi sugerido que a variabilidade 

fenotípica estava, para algumas características, relacionada com a posição de genes 

sensíveis ao efeito de dose. 

Com a amostra aumentada para 30 pacientes, Wu et al. (1999) indicaram regiões 

críticas no segmento cromossômico 1p36 para surdez neurossensorial (distal ao 

marcador D1S2845), RM leve e habilidade de fala complexa (distal a sonda D1Z2), e 

RM moderado a grave e ausência ou deficiência importante na fala (entre os marcadores 

D1S243 e D1S468).  

A partir de estudos de correlação genótipo-fenótipo em 61 pacientes, Heilstedt et 

al. (2003a) estabeleceram regiões críticas no segmento distal de 1p36 para seis 

características: a região responsável pela manifestação de fontanela anterior ampla e 

hipotonia foi definida no segmento distal de ~ 2.0 Mb; a região responsável por déficit 

auditivo e cardiomiopatia, no segmento distal de 2.5 Mb e 3 Mb, respectivamente; e a 

região responsável por fendas orofaciais e hipotireoidismo foi definida no segmento 

distal de 4.0 Mb. Neste estudo, que confirmou a maioria das deleções com origem no 

cromossomo materno (65% vs 35%), não foram observadas diferenças fenotípicas com 

relação a este parâmetro. Outros fatores sugeridos para a variabilidade da expressão 

fenotípica foram não penetrância, epigenética e fatores estocásticos.    

Kurosawa et al. (2005) identificaram correlação entre a gravidade da deficiência 

neurológica e o tamanho das deleções em 3/11 pacientes com RM profundo e deleções 

com pelo menos 8 Mb de seqüência, e relataram uniformidade no fenótipo facial e nas 

alterações neurológicas para 5/11 pacientes com deleções terminais com 3-4 Mb de 

extensão. D’Angelo et al. (2006) sugeriram regiões críticas para o fácies típico (entre o 
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gene PEX10 e o marcador D1S468) e para obesidade e hiperfagia (entre 2.4-2.48 Mb do 

telômero de 1p).  

Redon et al. (2005) descreveram dois pacientes com deleções distintas e não 

sobrepostas em 1p36 que apresentaram RM e características faciais de síndrome de 

monossomia 1p36. O paciente com deleção terminal simples restrita ao segmento distal 

de 2.5 Mb apresentou RM leve e fala complexa, mas tinha convulsões sem apresentar 

deleção do gene candidato KCNAB2. O paciente com deleção intersticial e retenção do 

segmento distal de 2.9 Mb apresentou surdez, sem que a região crítica estabelecida por 

Heilstedt et al. (2003a) estivesse deletada. Portanto, estes autores sugerem que pelo 

menos algumas características fenotípicas da síndrome de monossomia 1p36 sejam 

decorrentes de um mecanismo de efeito de posição e não da haploinsuficiência de genes 

na região de deleção.  

Mais recentemente, Gajecka et al. (2007) estabeleceram correlações para uma 

amostra com 134 pacientes,  entre o tamanho das deleções e a manifestação de fontanela 

anterior ampla, defeitos cardíacos estruturais congênitos, convulsões, hipotonia, 

dificuldades de alimentação, atraso de fala e estrabismo. Concluíram que a extensão 

física das deleções não está relacionada com a manifestação de um número maior destas 

características e que pacientes com deleções pequenas (<3 Mb) também manifestam o 

fenótipo completo. Portanto, sugeriram que a maioria dos genes causativos estejam 

mapeados no segmento mais distal de 1p36. Por outro lado, a associação de deleções 

maiores com apresentação fenotípica mais grave sugere que outros genes em regiões 

proximais possam ser causativos ou exercer um efeito modificador na expressividade de 

algumas características.  

 

1.1.6 – Genes candidatos  

Atualmente, os genes candidatos para algumas características da síndrome de 

monossomia 1p36 são o proto-oncogene SKI e o fator 10 de biogênese dos 

peroxissomos (PEX10) (Colmenares et al. 2002), a subunidade beta do canal de 

potássio (KCNAB2) (Heilstedt et al. 2001), o gene 23 da matrix metaloproteína 

(MMP23) (Gajecka et al. 2005) e a subunidade delta do receptor A do ácido gama-

aminobutírico (GABRD) (Windpassinger et al. 2002).  

O proto-oncogene SKI (MIM 164780) está mapeado  ~2.1-2.2 Mb do telômero 

de 1p e é candidato para fendas labial/palatina. Colmenares et al. (2002) mostraram que 

camundongos Ski
-/-

 manifestam defeitos de tubo neural na região do crânio e redução 
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significativa da massa muscular esquelética e, dependendo da composição genética das 

linhagens de camundongos, podem manifestar fissuras de face média e ponte nasal 

achatada, anomalias visuais, defeitos musculares e esqueléticos e anomalias digitais, 

semelhantes às descritas em pacientes com a monossomia 1p36. 

A perda de função de membros da família gênica PEX, incluindo o gene PEX10, 

está associada com um espectro de sintomas que se sobrepõem ao fenótipo da 

monossomia 1p36. O gene PEX10 (MIM 602859), mapeado ~2.3 Mb do telômero de 1p 

é candidato para RM, hipotonia, convulsões e frontal amplo e proeminente (Colmenares 

et al. 2002).  

O gene KCNAB2 (MIM 601142) está mapeado ~6 Mb do telômero de 1p e é 

candidato para epilepsia em pacientes com monossomia 1p36. Heilstedt et al. (2001) 

examinaram a relação entre a hemizigose do gene KCNAB2, que está associado com 

excitabilidade neuronal, e a epilepsia em pacientes com monossomia 1p36: 89% (8/9) 

dos pacientes com deleção do KCNAB2, tinham epilepsia ou atividade epileptiforme 

revelado no EEG, enquanto apenas 27% (4/15) dos pacientes com o gene íntegro 

manifestaram o fenótipo.  

O gene GABRD (MIM 137163), mapeado ~1.9 Mb do telômero de 1p é 

candidato para epilepsia e anomalias do neurodesenvolvimento e neuropsiquiátricas em 

pacientes com monossomia 1p36. Windpassinger et al. (2002) mapearam o gene 

GABRD (MIM 137163) na região crítica para fala e cognição sugerida por Wu et al. 

(1999) e mostraram expressão preferencial do gene no cérebro.  

Os genes MMP23A (MIM 603320) e MMP23B (MIM 603321), mapeados ~1.5 

Mb do telômero de 1p36 são candidatos para as características fontanela anterior ampla 

ou para o fechamento tardio de fontanelas. Gajecka et al. (2005) identificaram uma 

região de sobreposição mínima à seis rearranjos complexos de 1p36 em pacientes com 

craniossinostose ou fontanela anterior ampla ou com fechamento tardio, que continha os 

genes MMP23A e MMP23B. Ao demonstrarem expressão destes genes nas suturas, com 

função na reabsorção da matriz óssea e remodelamento, correlacionaram o 

aparecimento de fontanelas amplas e com fechamento tardio com a hemizigose do gene 

MMP23, enquanto a superexpressão resultaria em craniossinostose. 

 

1.1.7 – Diagnóstico  

O diagnóstico clínico de síndrome de monossomia 1p36 é sugerido, 

principalmente, pela aparência facial característica (sobrancelhas retas, olhos fundos, 
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hipoplasia da face media, ponte/raiz nasal deprimida, filtro longo e queixo pontudo) 

acompanhada por hipotonia, RM (geralmente entre moderado e grave) ou atraso do 

DNPM e ausência ou déficit importante de fala. O teste genético é imprescindível para 

confirmar o diagnóstico (Battaglia e Shaffer 2008). 

Heilstedt et al. (2003b) demonstraram após analises cromossômicas 

confirmatórias de 61 pacientes com diagnóstico de monossomia 1p36, que 98% das 

deleções puderam ser visualizadas por banda G. Entretanto, pelo menos 50% dos 

pacientes tiveram pelo menos um estudo cromossômico anterior considerado normal. 

Além disso, 4/10 cromossomos derivados, 4/4 deleções intersticiais e 3/3 rearranjos 

complexos caracterizados por FISH subtelomérico ou técnicas moleculares foram 

considerados deleções terminais isoladas de 1p36 pela citogenética.  

Devido às diferenças no tamanho das deleções e tipos de rearranjos em 1p36, 

Heilstedt et al. (2003a) sugeriram o emprego de diferentes sondas de FISH ou 

marcadores moleculares para o diagnóstico ou caracterização de deleções 1p36. Por 

exemplo, deleções intersticiais não foram detectadas por FISH com a sonda 

subtelomérica específica de 1p36 e a investigação subtelomérica por FISH foi 

necessária na distinção entre deleções terminais simples de cromossomos derivados. 

Portanto, foi sugerido que a sonda subtelomérica específica de 1p36 não fosse utilizada 

sozinha no diagnóstico de monossomia 1p36. A sonda do lócus gênico CDC2L1 (p58) 

identificou a maioria (>98%) das deleções (Heilstedt et al. 2003b).  

Estes autores delinearam a seguinte estratégia diagnóstica para a monossomia 

1p36: (i) detecção de deleções por cariótipo e FISH com a sonda p58; (ii) investigação 

subtelomérica por FISH para identificar cromossomos derivados; (iii) FISH 

subtelomérico específico nos genitores de pacientes com cromossomos derivados para 

identificar portadores de translocações equilibradas com risco de recorrência aumentado 

(Heilstedt et al. 2003b). 

Uma das primeiras aplicações da tecnologia de array CGH na detecção de 

rearranjos cromossômicos constitucionais foi a utilização de um microarray específico 

para o diagnóstico de síndrome de monossomia de 1p36 (Yu et al. 2003; Ballif et al. 

2003a). Redon et al. (2005) testaram seis pacientes com um microarray composto por 

2221 clones sobrepostos representativos de 99.5% da eucromatina do cromossomo 1, 

que permitiu o mapeamento fino dos pontos de quebra de deleções com tamanhos entre 

2-10 Mb. Shaffer et al. (2007) identificaram 45 rearranjos em 1p36 ao testarem ~8000 

casos clínicos  com um “targeted BAC microarray” com cobertura genômica particular 
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em regiões subteloméricas, pericentroméricas e regiões flanqueadas por repetições de 

poucas cópias (LCRs, “Low-Copy Repeats”). 

Recentemente, Ballif et al. (2007) demonstraram a utilidade de um microarray 

com cobertura subtelomérica expandida no diagnóstico de MCA/MR e de monossomia 

1p36. No geral, o microarray com ~5.7 Mb de cobertura subtelomérica identificou 169 

rearranjos subteloméricos clinicamente significativos entre ~7000 casos clínicos e 

estabeleceu os pontos de quebra em 56% dos rearranjos, além de ter identificado 

deleções terminais simples (68 casos), translocações não equilibradas (53 casos), 

deleções intersticiais (42 casos) e rearranjos complexos (6 casos). Uma maior cobertura 

subtelomérica em 1p36 (>15 Mb) permitiu caracterizar e estabelecer os pontos de 

quebra em 32 rearranjos.  

Atualmente, a estratégia de array CGH é a preferida sobre a técnica FISH no 

diagnóstico de síndrome de monossomia 1p36 por permitir definir o tipo e a extensão 

do rearranjo em uma única etapa (Battaglia e Shaffer 2008). 

 

1.2 Mecanismos de origem de rearranjos cromossômicos 

 

1.2.1 – Rearranjos genômicos 

Rearranjos cromossômicos que ocorrem em regiões associadas com 

instabilidade genômica são chamados de rearranjos genômicos. Rearranjos genômicos 

são uma fonte importante de doenças genômicas e variabilidade genética na forma de 

variações no número de cópias (CNVs, “Copy-Number Variants”) e inversões (Lupski 

1998; Shaw e Lupski 2004; Iafrate et al. 2004; Lupski 2007). Enquanto a manutenção 

da integridade genômica requer fidelidade no reparo de quebras na dupla fita do DNA 

(DSBs, “Double-Strand-Break”), rearranjos genômicos resultam de falhas nestes 

processos (Griffin e Thacker 2004; Iliakis et al. 2003).  

Quebras na dupla fita do DNA são a principal fonte de instabilidade genômica 

(Aguilera e Gómez-González 2008). DSBs ocorrem naturalmente por processos 

endógenos, que incluem metabolismo oxidativo, erros durante a replicação do DNA, 

processos recombinacioanais sítio-específicos programados durante a recombinação 

meiótica e a recombinação V(D)J [V (Variável), D (Diversidade), J (Junção)], ou 

mediadas por topoisomerases. DSBs também ocorrem por agentes exógenos, como por 

radiações ionizantes e agentes químicos (Sankaranarayanan e Wassom 2005).  
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As células dispõem de dois principais mecanismos de reparo de DSBs: a 

recombinação homóloga (HR, “Homologous Recombination”) e a ligação de pontas 

não homólogas (NHEJ, “Nonhomologous End-Joining”). A HR remove DSBs 

utilizando regiões de homologia entre as sequências de DNA. A conversão gênica (GC, 

“Gene Conversion”) restabelece a integridade genômica de maneira conservativa, 

enquanto o reparo por annealing de fita simples (SSA, “Single-Strand Annealing) o faz 

de forma não conservativa. A NHEJ ou recombinação ilegítima remove DSBs do 

genoma por permitir ligação entre fitas de DNA que compartilham pouca ou nenhuma 

homologia e, neste último caso, pode introduzir pequenas alterações como inserções, 

duplicações e deleções de poucas bases (Iliakis et al. 2004). Entretanto, a HR pode 

ocorrer entre seqüências não alélicas que compartilham homologia e a NHEJ pode 

ocorrer entre fitas de DNA não legítimas (Griffin e Thacker 2004; Iliakis et al. 2003).  

Três principais mecanismos de rearranjos genômicos são propostos: a 

recombinação homóloga não alélica (NAHR, “Nonallelic Homologous 

Recombination”), a NHEJ e FoSTeS (“Fork Stalling and Template Switching”) (Gu et 

al.  2008). 

 

1.2.2 – Doenças genômicas 

O termo doenças genômicas foi introduzido por Lupski em 1998 para se referir 

às doenças genéticas causadas por rearranjos cromossômicos que envolviam a NAHR 

entre repetições de poucas cópias (LCRs, “Low-Copy Repeats”). Atualmente, doenças 

genômicas abrangem as condições patológicas decorrentes de rearranjos genômicos que 

envolvem outras estruturas genômicas além de LCRs, como elementos repetitivos, 

palíndromes ou cruciformes, repetições diretas curtas e outras seqüências com maior 

propensão à sofrer DSBs ou que interferem com a replicação (Shaw e Lupski 2004). 

Rearranjos genômicos originam doenças genômicas quando levam a alterações 

na dosagem ou interferem com a regulação de gene(s) haploinsuficientes, por fusão 

gênica, efeito de posição, exposição de genes recessivos ou polimorfismos funcionais, e 

outros mecanismos (Lupski e Stanckiewicz 2005). 

Rearranjos genômicos patogênicos podem ser recorrentes, com tamanhos 

comuns e pontos de quebra fixados, ou não recorrentes, com tamanhos variados e 

pontos de quebra dispersos, ou agrupados em um dos lados, mas com uma região de 

sobreposição comum (SRO, “Smallest Region of Overlap”). Estas características 
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refletem a arquitetura genômica local e o fenótipo é em função da posição de genes 

(Figura 1, abaixo) (Gu et al. 2008).  

A NAHR tem um papel principal bem estabelecido na origem de rearranjos 

genômicos recorrentes, enquanto os mecanismos de NHEJ e FoSTeS podem ter um 

papel proeminente na origem de rearranjos genômicos não recorrentes (Lee et al. 2007). 
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1.2.3 – Mecanismos de origem de rearranjos genômicos 

Os três principais mecanismos de rearranjos genômicos (NAHR, NHEJ e 

FoSTeS) estão representados na Figura 2 (pg. 28).  

Figura 1: Rearranjos genômicos recorrentes e não recorrentes associados com doenças genômicas 

(figura modificada de Gu et al. 2008). A linha preta fina representa regiões no genoma que 

sofreram rearranjos genômicos. As caixas pretas representam genes contidos nestas regiões que 

foram afetados pelos rearranjos. Os retângulos coloridos representam os rearranjos (deleções, 

duplicações e inversões) e pontos de quebra. (a) Rearranjos recorrentes com tamanhos fixados e 

pontos de quebra agrupados em LCRs (caixas hachuradas). A maioria dos rearranjos genômicos 

recorrentes são originados pela NAHR que têm como substratos as LCRs; (b) Rearranjos não 

recorrentes com tamanhos diferentes e pontos de quebra dispersos. Rearranjos não recorrentes 

evidenciam uma região mínima comum de sobreposição que contém o gene causativo da doença e 

que permite que estes rearranjos sejam detectados; (c) Rearranjos não recorrentes com 

concentração de pontos de quebra em um lado. Alguns rearranjos não recorrentes apresentam um 

dos pontos de quebra concentrados em uma pequena região genômica, provavelmente, pela 

presença de seqüências importantes para o mecanismo de origem (caixa pontilhada).   
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NAHR - Pelo menos 50% do genoma humano correspondem às seqüências 

repetitivas, e entre 5-10% às repetições de poucas cópias (LCRs, “Low-Copy 

Repeats”), duplicações segmentares (SD, “Segmental Duplications”) ou duplicons. 

Estas estruturas provêem o genoma com vastas regiões parálogas (≥1 kb) que exibem 

alto grau de homologia (≥90%). A recombinação homóloga não alélica (NAHR, 

“Nonallelic Homologous Recombination”) que ocorre entre LCRs durante a meiose 

origina rearranjos genômicos recorrentes. A NAHR também pode ocorrer entre 

membros relacionados de elementos repetitivos de duas famílias de transposons, SINEs  

(“Short Interspersed Nuclear Elements”) e LINEs (“Long Interspersed Nuclear 

Elements”), e originar rearranjos genômicos não recorrentes. Estima-se que cerca de 

10% da seqüência genômica corresponda aos elementos Alu e 17% aos elementos L1 

(Sankaranarayanan e Wassom 2005). 

A NAHR/LCRs é o principal mecanismo de origem de doenças genômicas, 

predominantemente, de síndromes recíprocas de deleções e duplicações cromossômicas 

intersticiais (Shaw e Lupski 2004; Lupski e Stankewicz 2005). O tipo de rearranjo 

genômico resultante deste mecanismo é em função da distância e orientação relativa 

entre as LCRs. Basicamente, a NAHR entre LCRs cromossomo-específicas com 

orientação direta resultam em deleções e duplicações do segmento genômico 

interveniente, enquanto que a NAHR entre LCRs com orientação invertida causam 

inversões. A NAHR entre LCRs transcromossômicas pode originar translocações.   

A influência da arquitetura genômica em decorrência de LCRs na origem de 

rearranjos genômicos é ainda (i) específica para cada região cromossômica: a 

susceptibilidade da região ao evento de NAHR está relacionada com o arranjo da 

estrutura de duplicação, como o tamanho dos duplicons, grau de homologia, distância e 

orientação relativa, e com as taxas de recombinação meiótica, pois quanto menores as 

taxas maior a probabilidade de pareamento não alélico; e individual: a susceptibilidade 

da região ao evento de NAHR é diferente em indivíduos que apresentam uma 

configuração alternativa da estrutura de duplicação, como nos portadores de 

polimorfismos de inversão que coloca duas LCRs em orientação direta (Inoue e Lupski 

2002; Stankiewicz e Lupski 2002; Shaw e Lupski 2004).  

Mecanisticamente, a NAHR compartilha características em comum com a 

recombinação homóloga alélica (AHR, “Allelic Homologous Recombination”).  Um 

segmento mínimo com identidade de seqüência perfeita (MEPS, “Minimal Efficient 
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Processing Segments”) parece necessário para a recombinação, e os crossovers exibem 

hotspots de preferência de posição (Gu et al. 2008). 

NHEJ - A NHEJ é o mecanismo predominante em mamíferos no reparo de 

DSBs (Mansour et al, 2008) e atua na recombinação V(D)J que se inicia com a 

introdução de DSBs programadas às seqüências sinais específicas (Weterings e Chen 

2008). A NHEJ não depende de homologia entre os substratos e promove a ligação de 

pontas de DNA em quatro passos: (i) ligação do heterodímero Ku70/80 às extremidades 

de DNA expostas por DSBs; (ii) aproximação física das pontas pela formação de um 

complexo sináptico que envolve o heterodímeros Ku e DNA-PKcs; (iii) processamento 

de extremidades não compatíveis por nucleases e polimerases; (iv) reação de ligação 

catalisada pelo complexo ligase IV/XRCC4 (Weterings e Chen 2008). 

Rearranjos genômicos não recorrentes marcados por regiões ou não de micro-

homologias ou alterações de poucas bases nos pontos de quebra caracterizam a NHEJ. 

A NHEJ não parece ser conduzida diretamente, nem depender estritamente de 

elementos genômicos específicos (Gu et al. 2008). Entretanto, LCRs e elementos 

repetitivos LTR, LINE, Alu, MIR, e MER2 foram descritos em pontos de quebra de 

rearranjos genômicos não recorrentes implicados com NHEJ, incluindo deleções do 

gene da distrofina (Nobile et al. 2002; Toffolatti et al. 2002), deleções do gene PLP1 

em pacientes com a doença Pelizaeus-Merzbacher (PMD; OMIM 312080) (Inoue et al. 

2002) e deleções e translocações em 17p11.2 (Stankiewicz et al. 2003; Shaw e Lupski 

2005). Nestes casos, estes elementos foram identificados em apenas um dos pontos de 

quebra e recombinaram com seqüências de cópia única no outro ponto de quebra, ou a 

recombinação ocorreu entre elementos não homólogos. Portanto estas seqüências 

podem estimular a NHEJ sem estarem fisicamente envolvidas. Além disso, motivos de 

seqüência TTTAAA, que causa curvatura na molécula do DNA, e repetições invertidas, 

que podem assumir estruturas secundárias, foram identificadas em locais próximos ou 

nos pontos de quebra de algumas deleções do gene da distrofina (Nobile et al. 2002; 

Toffolatti et al.  2002).  

Seqüências com potencial de assumir conformações diferentes da forma B do 

DNA ou estruturas secundárias têm um papel importante reconhecido na etiologia de 

rearranjos genômicos (Bacolla et al. 2004) e estão super-representadas nas regiões dos 

pontos de quebra de deleções e translocações (Abeysinghe et al. 2003; 2006). Por 

exemplo, trechos alternados de purina-pirimidina podem adotar a forma Z do DNA 

(“left-handed”), trechos de oligopurina ou pirimidina, a forma H (“triple-helix”), 
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palíndromes ou repetições invertidas assumem estruturas cruciformes e repetições 

diretas curtas podem assumir estruturas de DNA do tipo hairpin. Estas estruturas estão 

mais susceptíveis ao ataque por nucleases por prolongarem o estado de DNA 

unifilamentoso, ou interferirem com a progressão da forquilha de replicação (Inagaki et 

al. 2009).  

A NHEJ pode estar envolvida no reparo entre fitas de DNA não legítimas que 

origina a t(11;22) (11q23;22q11), que constitui a translocação não robertsoniana mais 

comum em humanos. Os pontos de quebra são agrupados em regiões de repetições 

palindrômicas ricas em AT (PATRRs, “Palindromic AT-rich Repeat Regions”) e a 

proximidade física entre estes loci cromossômicos durante a meiose propicia a 

recombinação ilegítima (Ashley et al. 2006). Além disso, a NHEJ parece ter um papel 

importante na origem de rearranjos subteloméricos (Ballif e Shaffer 2006). 

FoSTeS - Diferente da NAHR e NHEJ, FoSTeS é induzido por erros no 

processo de replicação do DNA e origina rearranjos genômicos não recorrentes com 

complexidades e micro-homologias nas junções dos pontos de quebra (Lee et al. 2007; 

Gu et al. 2008). O modelo foi baseado na observação de duplicações do gene 

“proteolipid protein 1” (PLP1) interrompidas por segmentos triplicados, deletados ou 

intactos e com micro-homologias nas junções, consistentes com um mecanismo de 

deslizamentos seriais da cadeia crescente da forquilha de replicação (Lee et al. 2007).  

Este modelo propõe que a parada ou pausa da forquilha de replicação, em 

virtude da presença de estruturas secundárias ou lesões de fita única no DNA em regiões 

de instabilidade genômica, pode levar a fita lagging a se desprender da original e 

alternar serialmente para outras forquilhas de replicação ativas que estejam próximas 

fisicamente ou que tenham sido aproximadas, até completar a replicação no sítio 

original (Lee et al. 2007). A invasão da fita original requer regiões de micro-homologia 

com os sítios invadidos para o priming da extremidade 3’ e re-início da replicação 

nestes pontos.  

O rearranjo genômico resultante deste mecanismo é em função da posição 

relativa entre as forquilhas, da polaridade das fitas e do sentido das forquilhas invadidas, 

e da processividade da polimerase utilizada que influencia no número de eventos de 

FoSTeS necessários para completar a replicação (Gu et al. 2008). 

Análises in sílico do lócus do gene PLP1 revelaram uma arquitetura genômica 

complexa composta por múltiplas LCRs (Lee et al. 2006) e rearranjos genômicos não 

recorrentes complexos em outros loci também apresentam uma arquitetura genômica 
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complexa composta por LCRs, como a região 17p11.2 envolvida nas síndromes de 

Smith-Magenis/Potocki-Lupski (SMS/PTLS) e o lócus do gene MECP2. Portanto, 

LCRs podem estimular FoSTeS e aproximar forquilhas de replicação distantes (Lee et 

al. 2007; Hastings et al. 2009). Atualmente, FoSTeS pode explicar rearranjos 

complexos nestes loci e no lócus da distrofia muscular de Duchenne (DMD) (Gu et al. 

2008). 

Mais recentemente, Hastings et al. (2009) sugeriram outro mecanismo induzido 

por erros no processo de replicação do DNA (MMBIR, “Microhomology-Mediated 

Break-Induced Replication”) na origem de rearranjos genômicos não recorrentes 

complexos que envolvem grandes trechos de DNA. MMBIR é mecanisticamente 

semelhante ao FoSTeS e foi derivado do modelo de replicação induzida por quebra 

(BIR) que foi proposto para a re-iniciação da replicação em leveduras durante a colisão 

de forquilhas de replicação e na manutenção telomérica de linhagens celulares humanas 

que perderam a atividade da telomerase. Nestes sistemas, BIR é um processo acurado 

que depende da proteína RecA/Rad51 e requer longos trechos de homologia, enquanto o 

modelo MMBIR propõe independência destas proteínas para a retomada da replicação.  

Ambos os modelos BIR e MMBIR são iniciados por uma DSB gerada do 

encontro de uma forquilha de replicação com uma quebra no DNA de fita simples. 

Como a DSB não pode ser reparada por HR ou NHEJ por não haver outra ponta livre à 

frente, ocorre ressecção da extremidade 5’ e exposição de uma ponta 3’ overhang, que 

segundo o modelo MMBIR propõe, pode invadir sucessivas vezes outras regiões de fita 

única no genoma que compartilham homologia e servir de priming para re-iniciar a 

replicação nestes pontos.  

O cenário favorável para o reparo por MMBIR requer a regulação negativa de 

RecA/Rad51, que previne o processo acurado por BIR, e a presença de seqüências que 

podem assumir estruturas secundárias na molécula do DNA. Além de expor sítios 

genômicos de fita-única, estas estruturas aumentam a chance de parada ou pausa da 

forquilha de replicação, podendo iniciar o processo.   

O modelo de BIR baseado em micro-homologias foi implicado na origem de um 

rearranjo complexo em Xq28 (Sheen et al. 2007) e duplicações complexas do gene 

MECP2 (Bauters et al. 2008). BIR dependente de micro-homologia é também o 

mecanismo de origem sugerido para alguns rearranjos subteloméricos (Ballif et al. 

2004a; Rooms et al. 2006). 
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1.2.4 – Subtelômeros  

Subtelômeros são regiões excepcionais do genoma que formam a zona de 

transição entre as seqüências cromossômicas de cópia única e as repetições teloméricas 

(TTAGGG)n de cada cromossomo (Mefford e Trask 2002). Subtelômeros são 

constituídos por um mosaico de seqüências parálogas, referidas por repetições 

associadas aos telômeros (TAR “Telomere-Associated Repeats”), repetições 

subteloméricas (Srpt, “Subtelomeric repeats”), duplicações segmentares ou duplicons 

subteloméricos, que tiveram origem recente por translocações originadas 

predominantemente por NHEJ (Linardopoulou et al. 2005). Duplicons subteloméricos 

Figura 2: Comparação entre os mecanismos de NAHR, NHEJ e FoSTeS na origem de 

deleções/duplicações genômicas (figura modificada de Gu et al. 2008). (NAHR) Representação de um 

evento de NAHR entre duas LCRs (caixas azuis, as diferenças na tonalidade do azul indicam grau de 

homologia entre 97-98%) com orientação direta em uma mesma cromátide. No esquema, o 

alinhamento entre LCRs não alélicas acompanhado de um evento de recombinação origina deleção das 

seqüências intervenientes e de parte das LCRs. (NHEJ) DSBs são criadas entre as duas seqüências 

representadas pelas caixas azul e laranja (as cores diferentes indicam inexistência de homologia entre as 

seqüências). Na existência de micro-homologias, a maquinaria da NHEJ pode ligar diretamente as 

pontas de DNA expostas e, na ausência, a ligação é antecedida do processamento das pontas. Em 

ambos os casos, ocorre deleção das seqüências entre as duas DSBs. (FoSTeS) Representação de dois 

eventos de FoSTeS na origem de uma deleção complexa que envolve dois fragmentos. As caixas azuis, 

laranja e verde representam as seqüências envolvidas no mecanismo e as cabeças de seta apontadas 

para baixo indicam sítios de micro-homologia (2-5 nt) entre os substrato azul e laranja (cabeça de seta 

vazia) e laranja e verde (cabeça de seta preta). As forquilhas de replicação das duas seqüências 

adjacentes estão representadas na mesma cor que as caixas coloridas. A fita leading crescente (azul) 

invade a forquilha de replicação vizinha (laranja) em um sítio com micro-homologia e inicia sua 

replicação a partir deste ponto. Ao encontrar outro sítio de micro-homologia com a forquilha seguinte, 

a fita crescente (laranja) novamente invade esta outra forquilha. O produto final é a justaposição de 

seqüências genômicas de várias regiões diferentes dependendo de quantos forem os eventos de FoSTeS 

necessários para completar a replicação.  
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constituem 25% do segmento distal de 500 kb e 80% da seqüência de 100 kb adjacente 

aos telômeros (Ambrosini et al. 2007).  

As regiões subteloméricas apresentam uma estrutura comum de dois domínios 

que estão separados por repetições teloméricas degeneradas. Os duplicons no domínio 

distal são menores (<2 kb), mais divergentes e estão duplicados em muitos 

subtelômeros. Os duplicons do domínio proximal são maiores (10-40 kb), mais 

conservados e duplicados em poucos subtelômeros (Knight e Flint 2000; Mefford e 

Trask 2002; Ambrosini et al. 2007). Uma figura mais detalhada da estrutura de 

duplicação subtelomérica mostrou famílias de duplicons subteloméricos exclusivas de 

subtelômeros e famílias com representantes também em sítios intersticiais, que variam 

enormemente no tamanho e apresentam considerável grau de divergência nucleotídica 

entre seus membros, e que estão diferentemente organizados entre os subtelômeros em 

um mosaico de blocos repetitivos (Figura 3, abaixo).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estrutura de duplicação da região subtelomérica 7p. A figura mostra a 

seqüência referência do segmento distal de 140 kb de 7p, com o telômero à esquerda 

(segmento distal de 34 kb não seqüenciado). Nenhum duplicon foi identificado na 

região com 350 kb de seqüência proximal. As duplicações segmentares estão 

representadas por cromossomo (cores). A linha cinza acima das coordenadas indica a 

distância do fim ao início das repetições subteloméricas seqüenciadas (seta vertical). 

As caixas contornadas representam duplicons exclusivos de subtelômeros, as caixas 

abertas indicam duplicons em sítios intersticiais e duplicons intracromossômicos estão 

representados acima das coordenadas. Figura original Ambrosini et al. (2007).  
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A arquitetura de cada subtelômero é determinada pelo seu conteúdo e arranjo de 

duplicações segmentares (Ambrosini et al. 2007). Subtelômeros alélicos podem variar 

enormemente no conteúdo e organização de duplicons, enquanto subtelômeros não 

alélicos podem compartilhar até mais que 100 kb de contínua identidade de seqüência 

(Linardopoulou et al. 2005). Além disso, o grau de divergência nucleotídica entre os 

membros de uma mesma família de duplicons subteloméricos sugere uma alta 

freqüência de interação intercromossômica entre estas regiões (Linardopoulou et al. 

2005). Portanto, subtelômeros representam sítios de instabilidade genômica. 

 

1.2.5 – Rearranjos subteloméricos 

Ledbetter (1992) especulou sobre a importância de rearranjos subteloméricos 

submicroscópicos na etiologia de malformações congênitas múltiplas e retardamento 

mental (MCA/MR, “Multiple Congenital Anomalies/Mental Retardation”). Esta 

especulação foi baseada no reconhecimento de uma arquitetura genômica complexa 

nestas regiões, que associada às altas taxas de recombinação meiótica destes loci e às 

elevadas taxas de concentração gênica nas bandas cromossômicas distais poderiam 

intermediar rearranjos patogênicos (Ledbetter 2007). 

Atualmente, após a primeira demonstração por Flint et al. (1995) da contribuição 

de rearranjos subteloméricos crípticos na etiologia destas condições, a freqüência de 

rearranjos subteloméricos patogênicos em pacientes com RM inespecífico esta 

confirmada em ~2.5% (Ledbetter e Martin 2007) 

Apenas recentemente os mecanismos de origem de rearranjos subteloméricos 

começaram a ser investigados, graças à clonagem e seqüenciamento dos pontos de 

quebra em poucas deleções terminais, especialmente, as deleções envolvendo a região 

cromossômica 1p36 (Ballif et al. 2003; Ballif et al. 2004a e b; Gajecka et al. 2005; 

Gajecka et al. 2006a e b; Rooms et al. 2006; Gajecka et al. 2008).  

Diante da necessidade de telômeros nas extremidades cromossômicas, duas 

questões recorrentes no estudo dos mecanismos de formação de deleções terminais são: 

(1) como são originados cromossomos com deleções terminais? (2) como cromossomos 

com deleções terminais são estabilizados?  

Na ausência de telômero, os cromossomos se tornam propensos a fusões de 

ponta e à degradação exonucleolítica. A instabilidade cromossômica decorrente da 

perda de telômeros está normalmente associada com o processo de carcinogênese 

(Murnane 2006). Além disso, os telômeros são importantes para a replicação das pontas 
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cromossômicas e participam do pareamento dos cromossomos homólogos na meiose e 

do processo de recombinação (Mefford e Trask 2002).  

Considerando a necessidade de telômero nas extremidades cromossômicas, pelo 

menos dois mecanismos podem explicar a estabilização de cromossomos com deleções 

terminais: (i) síntese de novo de repetições teloméricas pela enzima telomerase ou 

cicatrização telomérica (telomere healing) e (ii) obtenção de seqüências teloméricas 

através de um rearranjo cromossômico ou captura telomérica (telomere capture). 

Enquanto a cicatrização telomérica implica em dois eventos independentes na origem e 

estabilização de cromossomos com deleções terminais, a captura telomérica geralmente 

implica em um único processo (Ballif et al. 2000). 

A captura telomérica envolve eventos de HR entre extremidades cromossômicas 

alélicas ou pontas não alélicas que compartilham identidade de seqüência. A captura 

telomérica entre cromossomos não homólogos origina cromossomos derivados com 

deleções terminais, enquanto a captura de seqüências teloméricas a partir de uma 

cromátide irmã ou cromossomo homólogo origina cromossomos com deleções 

intersticiais, indistinguíveis em estrutura daqueles que retiveram o telômero original 

intacto. Além disso, a captura telomérica pode ser confundida com a cicatrização 

telomérica quando o rearranjo ocorre muito próximo do telômero resultando em 

deleções terminais aparentemente puras. Basicamente, repetições teloméricas puras 

adicionadas às seqüências únicas intactas indicam cicatrização e variações de repetições 

teloméricas indicam captura telomérica (Ballif et al. 2000; Ballif et al. 2003).   

Pelo menos 3 modelos de captura telomérica são propostos na literatura para 

cromossomos com deleções terminais (revisão em Stankiewicz e Lupski 2002; Mefford 

e Trask 2002; Ballif et al. 2004): 

NAHR – o fato de LCRs estarem enriquecidas em regiões subteloméricas e 

pericentroméricas sugere que a NAHR entre LCRs posicionadas em regiões terminais 

não alélicas seja um mecanismo envolvido na origem e estabilização de alguns 

cromossomos com deleções terminais. 

SPPR (“Subtelomeric Pairing with Proximal Recombination”) – devido ao alto 

grau de homologia entre TARs não alélicas, é provável o pareamento desigual de 

subtelômeros não homólogos durante a meiose, que pode favorecer a ocorrência de um 

crossover na região de cópia única adjacente proximal entre elementos repetitivos 

dispersos pelo genoma, como seqüências Alu. A captura telomérica por HR entre dois 

elementos Alu relacionados foi descrita por Flint et al. (1996) em 16p. 
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BIR (“Break Induced Replication”) – este mecanismo de reparo de DSB foi 

extensivamente estudado em leveduras e envolve a invasão de uma ponta da molécula 

de DNA em sítios cromossômicos intactos, na presença de uma região grande de 

homologia ou, ocasionalmente, de micro-homologias entre as seqüências “invasoras” e 

“invadidas”, para iniciar sua própria replicação utilizando como molde as seqüências do 

cromossomo intacto e podendo se estender até o telômero.  

Estes modelos estão representados abaixo na Figura 4. 
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Figura 4: Modelos de captura telomérica entre os subtelômeros de 1p e 1q na origem de 

translocação não equilibrada (figura modificada de Ballif et al. 2004a). (I) A NAHR entre LCRs 

(caixas laranja) intercromossômicas em 1p e 1q pode originar um cromossomo derivado com 

deleção terminal de 1p e duplicação das seqüências de 1q (asterisco). Neste caso, os pontos de 

quebra ocorrem dentro das LCRs; (II) O modelo SPPR é propiciado pela homologia das regiões 

TAR (caixas azuis), que aumenta a chance de um crossing desigual proximal entre seqüências 

repetitivas em 1p e 1q, que compartilham homologia (as caixas laranja e vermelha representam 

dois elementos Alu relacionados). Um evento de SPPR intercromôssomico também pode originar 

um cromossomo derivado com deleção terminal de 1p e duplicação das seqüências de 1q 

(asterisco). Entretanto, os pontos de quebra não ocorrem em LCRs, mas em elementos de 

seqüência repetitiva relacionados; (III) No modelo BIR, uma única DSB em 1p que leva a perda 

de todo o segmento distal, incluindo o telômero, pode expor seqüências (caixa laranja) que ao 

encontrar (micro) homologia com seqüências em 1q (caixa bege) pode invadir este sítio intacto e 

re-iniciar sua replicação a partir deste ponto, utilizando como molde as seqüências do 

cromossomo intacto e podendo se estender até o telômero. BIR resulta em uma translocação não 

recíproca (asterisco) e não requer regiões significativas de homologia nos pontos de quebra. 
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1.2.6 – Monossomia 1p36 como modelo no estudo dos mecanismos de formação 

de rearranjos subteloméricos em humanos 

Os mecanismos responsáveis por rearranjos subteloméricos em humanos foram 

pouco investigados (Ledbetter e Martin 2007). Em raras ocasiões os pontos de quebra 

de rearranjos subteloméricos foram examinados ao nível de seqüência nucleotídica, com 

exceção de uma dúzia de casos de deleções terminais em 1p36.   

Ballif et al. (2000) sugeriram a investigação subtelomérica por FISH como um 

primeiro passo na caracterização dos mecanismos que resultam na estabilização de 

cromossomos com deleções terminais. Segundo estes autores, a cicatrização telomérica 

estaria implicada com deleções terminais simples e a captura telomérica com 

cromossomos derivados.  

A partir de linhagens somáticas híbridas contendo o cromossomo 1 deletado 

segregado do homólogo normal, Ballif et al. (2003) refinaram os pontos de quebra de 

três deleções terminais simples de 1p36 em intervalos com 1 kb de seqüência. Para 

demonstrar a presença de repetições teloméricas puras imediatamente adjacentes às 

seqüências únicas intactas de 1p36, utilizaram uma estratégia de PCR (Telomere-

anchored PCR) que consistia de um primer complementar às seqüências únicas intactas 

de 1p36 (<1 kb distantes dos potenciais pontos de quebra) e outro primer complementar 

à seqüência telomérica.  

Esta estratégia confirmou a cicatrização telomérica na estabilização de 1/3 

deleções terminais, com pelo menos 11 repetições teloméricas puras (TTAGGG)n 

seqüenciadas após a quebra. Em dois outros casos, a não amplificação de produtos de 

PCR específicos sugeriu a presença de outras seqüências, e não as teloméricas, após os 

pontos de quebra. Em cada caso, fragmentos de junção específicos dos cromossomos 

rearranjados foram identificados após digestão de restrição e Southern blot com sondas 

das seqüências únicas justaproximais aos potenciais pontos de quebra. O 

seqüenciamento destes fragmentos revelou uma duplicação invertida interrompida após 

os pontos de quebra das deleções, com micro-homologia de 2 nucleotídeos na junção do 

ponto de quebra em um caso e ausência de homologia em outro.  

A estrutura destas duplicações invertidas foi considerada idêntica à observada 

em linhagens de células tumorais humanas que sofreram ciclos mitóticos de quebra-

fusão-ponte (BFB, “Break-Fusion-Bridge”) (Ballif et al. 2003). Ciclos BFB se originam 

em cromossomos dicêntricos formados por fusões de ponta entre cromátides irmãs que 

perderam o telômero. Cromossomos dicêntricos estão sujeitos a quebras durante a 
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passagem pela anáfase devido à tensão ocasionada pela ligação de dois centrômeros a 

pólos opostos da célula e, perpetuam a instabilidade cromossômica até que um novo 

telômero seja adquirido (Riha et al. 2006).  

Ballif et al. (2003) sugeriram um modelo na origem de cromossomos com 

deleções terminais associadas com duplicações invertidas interrompidas, iniciado por 

uma DSB distal anterior à duplicação do DNA durante a mitose de células germinativas 

precursoras. O reparo por NHEJ forma um cromossomo dicêntrico que ao passar por 

pelo menos um ciclo BFB antes da obtenção de um novo telômero origina uma 

linhagem celular com um cromossomo com deleção terminal associado com uma 

duplicação invertida de um segmento proximal, e outra linhagem com um cromossomo 

com deleção terminal simples (Figura 5, pg. 35).  

Para verificar os mecanismos de captura telomérica envolvidos na origem e/ou 

estabilização de deleções terminais 1p36, Ballif et al. (2004a) mapearam por FISH os 

pontos de quebra de três cromossomos derivados envolvendo translocações não 

equilibradas de novo entre 1p e 1q e alinharam as seqüências genômicas das regiões 

contendo os pontos de quebra para identificar homologias. Entretanto, identificaram nos 

três casos, heterogeneidade quanto à localização das quebras em 1p e 1q e ausência de 

regiões significativas de homologia entre os clones nos pontos de quebra.  

Estes achados excluíram a origem destas translocações por NAHR entre LCRs. 

O modelo SPPR na origem de translocações não equilibradas implicaria em um evento 

de HR entre cromátides irmãs, porém a caracterização destes cromossomos derivados 

por marcadores de microssatélites revelou rearranjos com origem intracromossômica. 

Por outro lado, a captura telomérica por BIR não requer a presença de LCRs nos pontos 

de quebra e admite que as seqüências de 1qter tenham sido copiadas do cromossomo 

com a deleção. Portanto, Ballif et al. (2004a) sugeriram o modelo BIR na estabilização 

dos três cromossomos derivados com deleções terminais. 

Ballif et al. (2004b) refinaram as junções dos pontos de quebra de outras 4 

deleções terminais simples de 1p36 para verificar a presença de repetições teloméricas 

puras após as quebras. Entretanto, a estratégia utilizada antes por Ballif et al. (2003) de 

telomere anchored PCR não identificou produtos específicos, indicando a presença de 

outras seqüências após cada ponto de quebra. Além disso, diversas tentativas de 

clonagem das junções dos pontos de quebra não foram bem sucedidas e sugeriram se 

tratar de rearranjos mais complexos. 
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Figura 5: Modelo hipotético da origem pré-meiótica das deleções terminais associadas a 

duplicações invertidas (modificada de Ballif et al. 2003). (A) DSB próxima ao telômero em 

um dos homólogos do cromossomo 1; (B) formação da deleção terminal; (C) replicação do 

DNA resultando em duas cromátides irmãs com a mesma deleção terminal; (D) a não 

aquisição da capa telomérica acarreta na degradação exonucleolítica (não representada) e na 

fusão das pontas expostas; (E) durante a anáfase mitótica o novo cromossomo dicêntrico forma 

uma ponte e é quebrado em um local qualquer. (F) ao final da mitose é originada uma célula 

contendo um cromossomo 1 com a duplicação invertida associada a deleção terminal e (G) 

uma célula com o cromossomo 1 com a deleção terminal pura; (H e I) antes da próxima 

divisão estes cromossomos são estabilizados por regeneração ou captura telomérica; (J e L) 

estes cromossomos são então replicados com a alteração. O ciclo é interrompido até que estas 

linhagens germinativas precursoras estejam suficientemente maduras para sofrer a meiose e 

originar gametas normais (1, 2, 1’, 2’), gametas portando a duplicação invertida interrompida 

associada a deleção terminal (3, 4) e gametas com a deleção terminal pura (3’, 4’). 
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Os pontos de quebra em 1p36 foram refinados em intervalos genômicos 

contendo vários elementos de repetição dispostos em tandem. Entre eles, elementos 

repetitivos tipo MER2, LTR (MaLR, ERVL), SINEs (Alu, MIR), repetições simples 

(microssatélites, minissatélites) e LINEs (L1, L2). Estas seqüências poderiam conferir 

instabilidade genômica nas regiões onde ocorreram as quebras por: (i) favorecerem a 

ocorrência de eventos de HR desigual, uma vez que seqüências Alu e/ou L1 foram 

identificadas em 3/4 intervalos de pontos de quebra; (ii) facilitarem erros de replicação, 

já que repetições simples com propensão a adotar estruturas secundárias na molécula do 

DNA, como microssatélites e minissatélites, foram observadas em 2/4 regiões de ponto 

de quebra; (iii) ou estas seqüências poderiam representar sítios favoráveis para o 

mecanismo a ser adotado no reparo de DSBs.  

Gajecka et al. (2005) implicaram a NHEJ seguida de ciclos BFB na formação de 

quatro rearranjos complexos correspondendo a deleções terminais de 1p36  associadas 

com segmentos proximais duplicados e/ou triplicados que foram caracterizados com um 

microarray específico de 1p36. Em cada caso, a reconstrução por FISH com sondas do 

contíguo de 1p36 e pela investigação subtelomérica do cromossomo 1 rearranjado, 

indicou: (i) caso 1 - três ciclos BFB e três inversões na origem de um cromossomo com 

deleção do segmento mais distal, seguido de outro triplicado (~1.25 Mb) e mais um 

duplicado (~4 Mb); (ii) caso 2 - dois ciclos BFB e duas inversões na origem de uma 

deleção terminal (~1 Mb) com um segmento adjacente triplicado (~2.8 Mb) e 

duplicação de uma região mais proximal (~400 kb); (iii) caso 3 - um ciclo BFB na 

origem de uma deleção terminal (~2 Mb) com um segmento adjacente duplicado (~0.4 

Mb); (iv) caso 4 - dois ciclos BFB e duas inversões na formação de uma deleção 

terminal (~3 Mb) seguida de um segmento mais proximal duplicado (~350 kb). Exceto 

o caso 2, que envolveu uma translocação entre 1p e 19q, os demais casos eram de 

deleções terminais puras de 1p36. 

Tonk et al. (2005) hipotetizaram pelo menos um ciclo BFB na formação de um 

rearranjo caracterizado por FISH com uma deleção terminal de 1p <560 kb em 

extensão, seguida de um segmento com pelo menos 10 Mb de seqüência duplicada e 

invertida.  

Rooms et al. (2006) clonaram e seqüenciaram a junção do ponto de quebra de 

uma deleção terminal de 1p36 detectada por MLPA e refinada por southern blotting. A 

clonagem por vectorette PCR, que permite a amplificação de fragmentos de DNA 

específicos em situações onde a seqüência de um único primer é conhecida, revelou um 
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segmento duplicado 2.5 vezes após a quebra, com origem na seqüência de 13 pb 

justaproximal ao ponto de quebra, seguido distalmente por um fragmento com 33 pb 

com origem desconhecida e por um trecho rico em repetições GA. O ponto de quebra 

foi localizado em uma região de DNA de cópia única, ~1 kb distante de uma repetição 

LINE L1 de um lado e ~200 pb de um elemento LTR e MLT1K de outro. Além disso, a 

região ao redor do ponto de quebra estava enriquecida por trechos contínuos de 

seqüência rica em guanina.  

Para os autores: (i) a identificação do ponto de quebra em uma região de cópia-

única exclui a NAHR/LCRs como mecanismo de origem; (ii) a detecção de uma 

duplicação com orientação direta de uma seqüência justaproximal ao ponto de quebra 

sugere origem por deslizamento da polimerase durante o reparo; (iii) a observação de 

seqüências que podem formar estruturas tetraplex na molécula de DNA ao redor do 

ponto de quebra pode sugerir envolvimento destas na formação de DSBs nesta região ou 

no mecanismo de reparo; (iii) a observação após a quebra de seqüências ricas em 

dinucleotídeos GA, que pode assumir estruturas tríplex na molécula do DNA, pode estar 

relacionada com o mecanismo de reparo. 

Em uma translocação não equilibrada entre os cromossomos 11q e 20q, Rooms 

et al. (2006) identificaram uma seqüência com 8 pb de origem desconhecida entre o 

ponto de quebra em 11q e as seqüências translocadas de 20q. O ponto de quebra em 11q 

ocorreu em um elemento LINE L2 e foi observado um hotspot de recombinação (cerne 

Alu) ~780 pb upstream deste ponto de quebra. Em 20q, o ponto de quebra ocorreu em 

uma região de cópia única, ~35 kb upstream de um retrotransposon LTR. Portanto, 

excluíram a origem deste rearranjo por NAHR ou SPPR. Além disso, localizaram 

próximo do ponto de quebra em 11q um hotspot de erro da DNA polimerase alfa 

(GGGGGA), envolvido com escorregamento da polimerase e normalmente super-

representado em pontos de quebra de translocação, e verificaram uma propensão da 

região a formar estruturas hairpin. 

Portanto, a caracterização dos pontos de quebra destes dois rearranjos 

sutbteloméricos sugeriu que a ocorrência de DSBs em sítios distais pode envolver 

estruturas diferentes da forma B-DNA (Rooms et al. 2006).  

Recentemente, os pontos de quebra de deleções 1p36 complexas e de 

translocações recíprocas nos genitores de pacientes com a monossomia 1p36 foram 

estudados (Gajecka et al. 2006a; 2006b; 2006c; 2008).  
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Gajecka et al. (2006a) estudaram um rearranjo complexo de novo de 1p36 

envolvendo três deleções intersticiais e uma inversão. Análises por FISH haviam 

identificado duas deleções intersticiais com os pontos de quebra estabelecidos: deleção I 

(B1-B2) e deleção II (B3-B4). Durante o refinamento dos pontos de quebra com 

linhagens híbridas contendo o cromossomo rearranjado isolado, uma terceira deleção foi 

identificada na região mais distal, com o ponto de quebra definido deleção III (B5-B6). 

Por PCR, identificaram um fragmento de junção específico do ponto de quebra B3-B4, 

mas não entre B1-B2 ou B5-B6. A estratégia de “TOPO  Walker”, que permite clonar 

seqüências desconhecidas de DNA utilizando as seqüências adjacentes, revelou um 

fragmento de junção entre B6-B2, mas nenhum para B1 ou B5. Estes achados sugeriram 

uma inversão do segmento contido entre B6 e B2.  O seqüenciamento dos fragmentos 

clonados B3-B4 e B2-B6 revelaram junções simples nos pontos de quebra, ausentes de 

qualquer homologia e sem inserções de nucleotídeos. Além disso, 3/4 pontos de quebra 

ocorreram em seqüências de DNA de cópia única, e somente um ponto de quebra 

ocorreu em um elemento Alu. Portanto, os autores sugeriram o envolvimento da NHEJ 

no reparo de múltiplas DSBs em 1p36, e relataram a presença de sítios consensos da 

proteína translin nas regiões próximas dos pontos de quebra. A proteína translin se liga 

especificamente a seqüências consenso nas junções dos pontos de quebra de 

translocações.   

Para investigar os mecanismos de formação de translocações recíprocas, 

Gajecka et al. (2006b) clonaram os pontos de quebra de três translocações recíprocas 

entre 1p e 9q em genitores de pacientes com cromossomos derivados. O 

seqüenciamento de fragmentos de junção específicos do cromossomo 1 derivado, 

identificados por “TOPO  walker” após o refinamento dos pontos de quebra com 

células híbridas, revelou em dois casos uma inserção de 5 pb entre as seqüências de 1p e 

9q e uma junção simples em outro caso. Nos dois primeiros casos, o seqüenciamento 

dos fragmentos de junção específicos do cromossomo 9 derivado revelou ainda 

duplicações de poucos nucleotídeos das seqüências que antecederam os pontos de 

quebra. A identificação de inserções e duplicações nas junções dos pontos de quebra de 

2/3 translocações sugeriu o mecanismo de NHEJ na formação destes rearranjos.  

Para investigar quanto à presença de seqüências que podem interferir com a 

NHEJ, Gajecka et al. (2006c) analisaram as seqüências próximas de cada ponto de 

quebra das translocações recíprocas entre 1p e 9q. Todos os pontos de quebra ocorreram 

em regiões ricas em GC, que estão correlacionadas com um aumento na ocorrência da 
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transição B-Z da estrutura do DNA, e 5/6 caíram em seqüências de DNA de cópia-

única; um ponto de quebra incidiu em um elemento de repetição L1MB5. O 

alinhamento das junções dos pontos de quebra das translocações também não revelou 

homologia significativa. Diversos motivos de seqüência associados com uma 

configuração diferente da forma B do DNA foram observados nos locais ou próximos 

dos pontos de quebra, além de alguns motivos de seqüência de enzimas 

endonucleolíticas e de proteínas implicadas com recombinação, especialmente, o sinal 

consenso da proteína translin (GCCCWSSW).  

A identificação de sinais consenso da proteína translin em 4/6 pontos de quebra 

sugeriu um envolvimento desta proteína com o evento de NHEJ. Estes achados 

implicaram em um mecanismo de NHEJ, análogo ao modelo bacteriano de 

transposição, na origem de translocações recíprocas associadas com alterações crípticas 

nos pontos de quebra que engloba as seguintes etapas: (i) DSBs na molécula de DNA 

que resultam em cortes desiguais (staggered nicks); (ii) reconhecimento e justaposição 

das pontas envolvendo a proteína translin; (iii) preenchimento dos gaps de seqüência 

não pareada com polimerases que resultam em duplicações e inserções nas junções dos 

pontos de quebra; e (iv) ligação das pontas por NHEJ (Gajecka et al. 2006c).  

Gajecka et al. (2008) identificaram complexidades adicionais de poucos 

nucleotídeos como deleções, duplicações, inserções e triplicações, e micro-homologias 

nos pontos de quebra de 4 translocações recíprocas entre 1p e 22q em genitores de 

pacientes com monossomia 1p36. Apenas 2/8 pontos de quebra caíram em elementos 

repetitivos e 6/8 em seqüências de DNA de cópia única. Além disso, descreveram nos 

locais ou próximos dos pontos de quebra motivos de seqüência associados com 

estruturas não canônicas do DNA e vários motivos de seqüência de enzimas 

endonucleolíticas e de proteínas implicadas com recombinação, como o sinal consenso 

da proteína translin.  Entretanto, demonstraram que a densidade destes motivos de 

seqüência não era maior nestas regiões que em locais aleatórios no genoma. Os autores 

postularam a ocorrência de DSBs nestas regiões por fatores aleatórios e não por 

características estruturais locais, e atribuíram parte das complexidades observadas nas 

junções dos pontos de quebra à introdução de variações pelo reparo por NHEJ na 

origem destas translocações recíprocas.  

Foi sugerida, recentemente, a presença de LCRs palindrômicas, com orientação 

invertida, na região subtelomérica de 1p36 (Ballif e Shaffer 2006). Este cenário supôs 

um mecanismo de origem comum de deleções terminais 1p36 que envolve a NAHR na 



Introdução e Objetivos 

 

40 

 

formação de um cromossomo dicêntrico intermediário (Figura 6, abaixo). Deleções 

terminais simples e deleções terminais associadas com duplicações invertidas poderiam 

ter origem neste modelo, o que explicaria as diferenças no tamanho das deleções em 

1p36 e os pontos de quebra dispersos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema da Figura 7 (pg. 41) resume as diversas vias que podem ser adotadas 

na estabilização de cromossomos com deleções terminais, sugeridas a partir dos estudos 

da monossomia 1p36 como modelo dos mecanismos de formação de rearranjos 

subteloméricos em humanos e, que têm similaridades com as vias de reparo do DNA 

que ocorrem em leveduras contra a instabilidade genômica (Ballif e Shaffer 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo hipotético de NAHR entre LCRs palindrômicas na região 

subtelomérica de 1p36 (original Ballif e Shaffer 2007). As LCRs palindrômicas estão 

representadas por cabeças de seta invertidas. Os círculos cheios nas extremidades 

indicam os telômeros e as caixas sólidas, hachuradas e vazias indicam as seqüências 

cromossômicas de cópia única. (A) LCRs palindrômicas podem promover o 

pareamento desigual entre cromossomos homólogos; (B) um evento de NAHR entre 

estas LCRs resulta na formação de um cromossomo dicêntrico; (C) na anáfase, ocorre 

quebra em um sítio cromossômico aleatório, causada pela tensão originada pela ligação 

de dois centrômeros a pólos opostos; (D) origem de um cromossomo com deleção 

terminal e duplicação invertida de um segmento proximal; (E) e de um cromossomo 

com deleção terminal. Estes cromossomos necessitam ainda adquiri estabilidade pela 

aquisição de um novo telômero.  
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Figura 7: Mecanismos de estabilização de cromossomos com quebras distais (modificada de Ballif e 

Shaffer 2006). (A) Dano pré-meiótico ou meiótico na molécula do DNA gera uma DSB que converte 

um cromossomo normal intacto em um cromossomo com deleção terminal. Estas DSBs podem ocorrer 

em regiões genômicas mais susceptíveis pela presença de seqüências específicas (B) Os mecanismos 

de reparo do DNA podem restituir a integridade cromossômica de forma acurada, ou (C) os 

checkpoints do ciclo celular podem reconhecer o dano e marcar a célula para uma via apoptótica. 

Entretanto, uma variedade de vias de reparo do DNA está em competição na célula e podem estabilizar 

cromossomos com deleções terminais e originar rearranjos subteloméricos implicados com doenças. 

(D) Deleções terminais simples podem ser formadas por aquisição das seqüências teloméricas 

dependente da enzima telomerase ou por mecanismos independentes como BIR, quando a captura é 

restrita às seqüências teloméricas. (E) Deleções terminais também podem ser estabilizadas pela 

formação de cromossomos derivados por BIR, quando ocorre captura das seqüências terminais e 

telômero de outras extremidades cromossômicas. Translocações não recíprocas também podem ser 

formadas por NHEJ ou SSA, no caso de uma célula com dois cromossomos com deleções terminais. 

Se a captura telomérica envolver cromossomos homólogos ou cromátides irmãs, o produto resultante 

são deleções intersticiais, indistinguíveis em estrutura daqueles que retiveram o telômero original 

intacto. (F) Se a captura for do telômero original, deleções verdadeiramente intersticiais são formadas. 

(G) Após a replicação do DNA, as cromátides irmãs podem ser ligadas por NHEJ, formando 

cromossomos dicêntricos que ao passar por um ciclo BFB origina deleções terminais e duplicações 

invertidas. Estes cromossomos ainda necessitam ser estabilizados. (I) Características genômicas 

estruturais, como LCRs palindrômicas podem servir de substrato para a NAHR, formando 

cromossomos dicêntricos que quebram em sítios aleatórios durante a anáfase antes da estabilização 

cromossômica.  
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1.3 Objetivos 

 

 Nossos principais objetivos foram: 

1. Investigar rearranjos no segmento cromossômico 1p36; 

2. Determinar a origem parental dos rearranjos e extensão física dos 

segmentos cromossômicos rearranjados; 

3. Localizar os pontos de quebra no mapa físico da região distal de 1p36; 

4. Estabelecer correlações genótipo-fenótipo para delinear regiões críticas e 

sugerir genes candidatos; 

5. Verificar os mecanismos moleculares envolvidos na formação de 

rearranjos subteloméricos em 1p36; 

6. Fornecer o Aconselhamento Genético às famílias. 
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Capítulo 8 – Conclusões 

 

- A monossomia 1p36 está relacionada com um amplo espectro 

fenotípico, que inclui pacientes com fenótipos típicos, atípicos ou menos graves; 

- As características obesidade e hiperfagia fazem parte do fenótipo da 

monossomia 1p36 e podem estar freqüentemente associadas com apresentações clínicas 

não clássicas ou com menor gravidade; 

- O segmento distal de 2-3 Mb do telômero de 1p pode ser crítico para o 

espectro da variabilidade fenotípica na síndrome de monossomia 1p36 e para a 

manifestação de obesidade e hiperfagia, porém somente a hemizigose de genes 

mapeados neste intervalo crítico não explica o espectro de variabilidade fenotípica nem 

a manifestação de obesidade e hiperfagia; 

- A dificuldade de diagnóstico clínico de síndrome de monossomia 1p36 

pode ser atribuída a não especificidade das características que compõe o seu quadro 

clínico e à falta de familiaridade com o fenótipo; 

- Pacientes com fenótipos atípicos/leves têm maiores chances de ser 

diagnosticados durante o screening genômico;  

- Os kits de MLPA específico da síndrome de monossomia 1p36 (P147) e 

subtelomérico (P036) devem ser usados em conjunto como um método alternativo 

rápido e de baixo custo no diagnóstico genético da monossomia 1p36; 

- Os kits de MLPA subtelomérico (P036) e de retardo mental (P064) 

como ferramentas de screening podem revelar outras causas de obesidade sindrômica; 

- Foi sugerida a presença de genes candidatos para doenças psiquiátricas 

em 22q11.2 DS no segmento distal do intervalo de deleção comum de 3 Mb;  

- A pesquisa com síndromes genéticas relacionadas com obesidade e 

distúrbios de comportamento parece revelar uma origem genética comum para estas 

características em humanos; 

- Enquanto a NAHR é o principal mecanismo de origem de rearranjos 

genômicos para a maioria das doenças genômicas, a NHEJ parece ter um papel 

predominante na monossomia 1p36 e, possivelmente, em rearranjos envolvendo outros 

subtelômeros;  

- A NHEJ e não o modelo BIR é o mais provável mecanismo de captura 

telomérica de cromossomos com deleções terminais; 
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- Os pontos de quebra de rearranjos subteloméricos parecem coincidir 

com seqüências que tem potencial para assumir estruturas não canônicas na molécula do 

DNA; 

- Sugerimos que duplicações segmentares específicas de 1p36 possam 

estar envolvidas com a origem de algumas deleções terminais.  
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