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RESUMO 

Santos DGB. Investigação genética em pacientes com cardiomiopatia 

dilatada [Dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2011. 78p. 

 

Introdução: A cardiomiopatia dilatada é uma das principais causas de 

insuficiência cardíaca com alta morbidade e mortalidade. Alterações 

genéticas em mais de 29 genes já foram relacionadas com a doença, 

contudo, elas explicam apenas uma pequena porcentagem dos casos 

sugerindo haver então outros genes relacionados com a doença. Foram 

relacionados para o presente projeto quatro genes candidatos, previamente 

relacionados com outras doenças cardíacas, para verificação de uma 

possível associação com a cardiomiopatia dilata idiopática. Objetivos: Avaliar 

a presença e frequência de mutações nos genes ACTC1, CSRP3, FKBP1A 

e FKBP1B de pacientes com cardiomiopatia dilatada do Instituto do Coração 

de São Paulo (InCor, FMUSP), investigar se há correlações entre o genótipo 

e o fenótipo e estudar as alterações funcionais desencadeadas pelas 

mutações encontradas. Métodos: Amostras de DNA de 186 pacientes com 

cardiomiopatia dilatada idiopática foram selecionados de um banco de dados 

do Instituto do Coração e triados geneticamente para alterações nos genes 

selecionados. Resultados e Discussão: Foram encontradas nove novas 

variantes genéticas. Cinco delas também estavam presentes no grupo 

controle, sendo excluídas como causativas da doença. Três delas não 

estavam presentes no grupo controle, contudo, dados de bioinformática 

avaliaram as alterações com um risco baixo de serem causativas. Uma 

alteração no gene CSRP3, que levava a troca de aminoácido, não estava 

presente no grupo controle e apresentou dados indicativos de mutação 

causativa da doença. Lâminas cardíacas foram avaliadas para verificação de 

possíveis dos mecanismos de ação, contudo, houve apenas a exclusão de 

alguns mecanismos previamente descritos na literatura. Conclusões: Não há 

evidências de que as alterações nos genes ACTC1, FKBP1A e FKBP1B 

estariam associadas com o desenvolvimento da doença. A alteração no 

gene CSRP3 também é capaz de causar cardiomiopatia dilatada idiopática. 

 

Descritores: 1.Cardiomiopatia dilatada/genética  2.Insuficiência cardíaca  

3.Mutação  4.Genes 

 

 

  



 

 

SUMMARY 

Santos DGB. Genetic screening in dilated cardiomyopathy patients 

[Dissertation] São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2011. 78p. 

 

Introduction:  Dilated Cardiomyopathy is one of the leading causes of heart 

failure with high morbidity e mortality. Already known genetic alterations   

explain little percentage of cases suggesting that other genes would be 

related with the disease. Four candidates genes previously related with other 

cardiac diseases were selected for the project to verify a possible relationship 

with dilated cardiomyopathy. Objectives: Evaluate the presence and 

frequency of genetic alterations in ACTC1, FKBP1A, FKBP1B and CSRP3 

genes in dilated cardiomyopathy patients of São Paulo Heart Institute (Incor, 

FMUSP). To investigate for genotype/phenotype correlations and to study 

functional alterations triggered by the found mutations. Methods: DNA 

samples from 186 patients with dilated cardiomyopathy were selected from 

the Incor DNA bank and genetically screened for alterations in the selected 

genes. Results and Discussion: Nine new genetic variants were found. Five 

of them were present in the control population, thus being excluded as 

disease causative. Three of them were not present in the control population; 

however, bioinformatics analysis evaluated the alterations having a low risk 

of being causatives. One alteration in CSRP3 gene that resulted in amino-

acid change was not present in control population and exhibit indicative data 

of disease causing mutation. Analysis of patient heart showed no difference 

from some disease mechanisms described in literature. Conclusions: There 

are no evidences that alterations in ACTC1, FKBP1A and FKBP1B genes 

would associated with disease development. Alteration in CSRP3 gene is 

also capable to cause dilated cardiomyopathy.  

 

Descriptors: 1.Dilated cardiomyopathy/genetics  2.Heart failure  3.Mutation  

4.Genes 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito na 

população em geral. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 

17 milhões de pessoas morram a cada ano devido a essas doenças1. Dentre 

as doenças cardiovasculares, podemos destacar pela sua elevada morbi-

mortalidade e impacto econômico as cardiomiopatias, doenças nas quais o 

músculo cardíaco perde a sua eficiência mecânica2. 

As cardiomiopatias são classificadas em quatro grupos por suas 

características morfológicas e hemodinâmicas: dilatada, hipertrófica, 

restritiva e displasia arritmogênica do ventrículo direito. A cardiomiopatia 

restritiva é a forma mais rara, representando apenas 5% do total de casos3. 

No entanto, é também a cardiomiopatia que apresenta pior prognóstico e 

opções terapêuticas mais restritas4. É caracterizada pela rigidez progressiva 

do ventrículo esquerdo, o que dificulta o enchimento da câmara entre os 

batimentos.  

A displasia arritmogênica do ventrículo direito é uma desordem 

arritmogênica complexa associada com cardiomiopatia e caracterizada por 

perda gradual de cardiomiócitos e substituição por tecido gorduroso e 

fibroso5.  

Já a cardiomiopatia hipertrófica (CH) é uma doença cardíaca também 

complexa, mas com características fisiopatológicas distintas. Nessa 

etiologia, o septo inter-ventricular e a parede posterior do ventrículo 

esquerdo são espessas, porém, essa hipertrofia é geralmente assimétrica. O 
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coração apresenta, nas fases iniciais, função sistólica exagerada 

(hipercontratilidade) e deficiência no relaxamento, o que acarreta em uma 

disfunção diastólica grave. A hipertrofia assimétrica do septo interventricular 

pode também ocasionar obstrução do fluxo sanguíneo do ventrículo 

esquerdo para a aorta6.  

A cardiomiopatia dilatada (CD) é a causa mais comum de 

insuficiência cardíaca congestiva7. A cardiomiopatia dilatada de etiologia 

idiopática (CDI), cuja incidência é de 1 a cada 2.700 pessoas por ano7,  é 

caracterizada por um aumento no tamanho da câmara ventricular com 

redução na contratilidade cardíaca, na ausência de doença da artéria 

coronária, anormalidade valvular ou doença do pericárdio3. Refluxo pela 

válvula mitral e ritmo cardíaco anormal são comuns. Além disso, 

características clínicas incluem sintomas comuns de insuficiência 

cardíaca congestiva, como dificuldade respiratória, aumento da frequência 

cardíaca, cansaço precoce, incapacidade de tolerar esforço físico, 

desmaios, suor no repouso e morte súbita. De todos os pacientes adultos 

portadores de cardiomiopatia, cerca de 35%, apresentam cardiomiopatia 

dilatada hereditária8. 

Estão envolvidas na cardiomiopatia dilatada hereditária proteínas do 

cardiomiócito que fazem parte do sarcômero, do disco Z, do metabolismo 

celular e da manutenção do Ca2+ intracelular.  
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1.1 Estrutura do Cardiomiócito 

O cardiomiócito está envolvido por uma membrana delgada, o 

sarcolema. O interior de cada miócito contém feixes de miofibrilas 

longitudinais de aparência estriada característica, similar ao músculo 

esquelético, formado pela repetição de sarcômeros. O sarcômero (Figura 1) 

é a estrutura fundamental e unidade funcional do músculo cardíaco e 

consiste de filamentos finos e espessos intercalados. Os filamentos 

espessos são compostos predominantemente de miosina, enquanto os 

filamentos finos são compostos de actina, tropomiosina e troponinas. 

Cada sarcômero contém uma banda A (composta da sobreposição dos 

filamentos finos e espessos) com uma linha M central (composta 

somente por filamentos espessos). De cada lado da banda A estão as 

bandas I (compostas somente por filamentos finos) limitadas pelos 

discos Z (Figura 1).  

O citoesqueleto sarcomérico, composto pela titina e pelas 

miomesinas, proporciona suporte para os filamentos espessos e finos. 

A titina é uma proteína que se estende do disco Z até a linha M. Além de 

contribuir na montagem e organização do sarcômero, a titina é a maior 

determinante das propriedades elásticas da miofibrila cardíaca. 

Miomesinas 1 e 2 são proteínas associadas à titina. O disco Z é formado 

por um entrelaçado de proteínas que mantém a organização do 

miofilamento por um cruzamento anti-paralelo da teletonina e filamentos 

finos dos sarcômeros adjacentes. Compõem o disco Z, principalmente, as 

proteínas: α-Actinina, Filamina, Nebulina, Teletonina e Miotilina e LIM. 
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Recentemente, Knoll e colaboradores9 concluíram haver uma interação 

das proteínas MLP e Teletonina e que este complexo seria um 

componente essencial na maquinaria sensitiva de estiramento. 

 

Figura 1 - Desenho esquemático da estrutura sarcomérica (adaptado de Marimoto, 2008
10

)  

 

 

 

Figura 2 - Desenho esquemático da estrutura do disco Z (adaptado de Frey N. et al., 2008
11

). 

disco Z 
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Para que ocorra a contração muscular, o cálcio entra na célula pelos 

canais de Ca2+. Este Ca2+ irá estimular a liberação de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático pelos receptores de rianodina (RyR); estes, por sua vez, 

são regulados pela proteína FKBP112. O alto nível de Ca2+ no citoplasma irá 

disparar a contração após ligar-se ao complexo troponina/tropomiosina nos 

filamentos de actina, fazendo com que esta última se ligue à miosina. 

A  actina ativará a miosina ATP-ase que irá produzir energia pelo 

fracionamento do ATP; essa energia levará à movimentação das pontes 

cruzadas de miosina, gerando tensão. O ATP ligar-se-á à miosina, 

desfazendo sua ligação com a actina e isto tornará possível o deslizamento 

dos filamentos espessos e finos uns sobre os outros, levando ao 

encurtamento do músculo13. Quando a estimulação cessa, o Ca2+ precisa 

ser removido do citoplasma para que ocorra o relaxamento. Este Ca2+ pode 

ser recaptado pelo retículo sarcoplasmático pela Ca2+–ATPase do retículo 

sarcoplasmático (SERCA2a) ou ser extruído da célula pelo trocador Na+/ 

Ca2+ (NCX) ou pela bomba de Ca2+ (PMCA) da membrana plasmática14. 

 

1.2 Alterações genéticas e Cardiomiopatia Dilatada 

A etiologia da CD é multifatorial e muitas condições clínicas 

diferentes podem levar ao fenótipo da CD. Recentemente, tem-se tornado 

evidente que os fatores genéticos têm um importante papel na etiologia e 

patogênese da CDI. A Tabela 1 lista as alterações descritas na literatura. 

Nesta estão descritas alterações em 22 genes codificantes para proteínas 

que atuam em diversos compartimentos celulares. Os fatores genéticos 
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da CD têm sido intensamente investigados e, por esta razão, o 

conhecimento das bases genéticas para a CD tem crescido rapidamente.  

 
Tabela 1- Mutações associadas com a Cardiomiopatia Dilatada.10,11 

Local Proteína (gene) nº de mutações 

Sarcomero 

Troponina T Cardíaca (TNNT2)  

Troponina C Cardíaca (TNNC1)  

Troponina I Cardíaca  (TNNI3) 

Tropomiosina – α (TPM1)  

Actina Cardíaca – α (ACTC1)  

Cadeia Pesada – β de Miosina (MYH7) 

6 

1 

1 

2 

2 

11 

Disco Z 

Teletonina (TCAP) 

MLP (CSRP3)    

α-actinina (ACTN2)    

Cypher (LBD3)    

Desmina  

2 

1 

1 

3 

1
a
 

 
Intregin Linked Kinase (ILK)   

Titina (TNN) 

1 

6 

Manutenção 
Ca

+2 

Intracelular 

SCN5A  

SUR2A     

Fosfolambam (PLN) 

1 

2 

4 

Ancoragem 
Vinculina (VCL) 

Desmoplakina (DSP) 

1 

1 

Nucleares 
Laminina A/C (LMNA) 

EYA4 (EYA4) 

12
b
 

1 

Membrana 
Plasmática 

Distrofina  

Laminin A 

2
c
  

2 
a
 OMIM: #604765 – 03/2008  

b
 OMIM: #115200 – 03/2008  

c
 OMIM: #302045 – 03/2008 

     

1.2.1 Alterações em proteínas sarcoméricas, o papel da Actina 

cardíaca (ACTC1) 

Existem hoje 23 mutações distintas, distribuídas em 6 genes de 

proteínas sarcoméricas, associadas à CD10. A primeira mutação encontrada 
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em um gene relacionada com a CD foi identificada em 1998, quando Olson e 

colaboradores15 descreveram uma mutação no gene ACTC1. O gene 

ACTC1 codifica para a actina cardíaca16, uma proteína essencial para a 

estrutura e funções normais dos cardiomiócitos, pois representam a maior 

parte dos filamentos finos no sarcômero. Durante o desenvolvimento, 5 das 

6 isoformas codificadas por diferentes genes são expressas no miócito. Nos 

cardiomiócitos maduros, entretanto, somente as isoformas cardíaca e 

esquelética são expressas, sendo que a cardíaca se apresenta como a 

isoforma mais abundante (80%)17-19.  

Para testar a hipótese de que uma disfunção na actina leva à 

insuficiência cardíaca, Olson e colaboradores examinaram pacientes com 

CDI hereditária para mutações no gene ACTC1. No estudo, identificaram 2 

mutações missense (R312H e E361G) que co-segregavam com uma forma 

de CD. A mutação E361G ocorria em um domínio de ligação para a -

actinina no subdomínio 1, que ancora os filamentos finos ao disco Z e discos 

intercalares20. Wong e colaboradores21 reportaram que esta mutação não 

afeta a polimerização da actina, a rigidez da ligação, a motilidade in vitro, 

mas reduz levemente a afinidade do filamento de actina pela -actinina, 

sugerindo que uma força de transmissão enfraquecida via disco Z e discos 

intercalares pode ser responsável pela patogênese. Vang e colaboradores22 

encontraram ambas as mutações em um estudo realizado com pacientes 

com cardiomiopatia hipertrófica, reportando-as como causa da doença pela 

interferência das mesmas na via de “empacotamento” da proteína e na 

formação dos filamentos. Estes resultados criam a possibilidade de que um 
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defeito na transmissão de força nos cardiomiócitos seja um dos mecanismos 

responsáveis pela insuficiência cardíaca. 

Outras sete mutações missense foram encontradas em pacientes com 

cardiomiopatia hipertrófica10. Estas mutações diminuem a estabilidade 

térmica do monômero de actina e enfraquecem a formação do filamento, 

sugerindo que a incapacidade em formar miofilamentos e/ou o acúmulo de 

agregados pode ser um dos efeitos patológicos celulares21-23. A mutação 

E99K reduziu a velocidade de deslizamento e a força média em um estudo 

de motilidade in vitro e diminuiu a afinidade da actina pela miosina23, 

sugerindo que uma interação actina/miosina enfraquecida é um defeito 

molecular num nível primário que leva à cardiomiopatia hipertrófica. 

Apesar de muitos estudos encontrarem associação do gene com a 

cardiomiopatia hipertrófica, sua relação com a CD ainda não é clara, sendo 

necessários mais estudos sobre o mesmo.  

 

1.2.2 Alterações em proteínas envolvidas nas vias sensitivas de 

estresse mecânico, o Disco Z. 

Entre as possíveis patogêneses para a CD devido a mutações no 

gene ACTC1, foi descrito que uma alteração na interação da actina com o 

disco Z poderia modificar a força de transmissão21. A partir de então, alguns 

estudos passaram a triar os genes das proteínas do disco Z em busca de 

alterações que pudessem representar um efeito semelhante. Nos últimos 

anos, foram encontradas 7 mutações em 4 diferentes genes de proteínas 

que compõem o disco Z 23.   
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O disco Z define os limites do sarcômero, constituindo um sítio de 

ancoragem para os filamentos de actina, titina e filamentos de nebulina. Por 

esta propriedade de ancoragem, ele é um condutor primário da força gerada 

pela contração. Um dos maiores componentes do disco Z é a -actinina, a 

qual é responsável pela ligação cruzada entre a actina cardíaca e as 

moléculas de titina de sarcômeros vizinhos. A interação da titina com a 

teletonina (TCAP) no disco Z é necessária para a função do sarcômero24. Os 

discos Z de miofibrilas adjacentes são alinhados, fornecendo um meio de 

coordenação da contração entre miofibrilas individuais para um ponto “focal” 

onde o disco Z é ligado à membrana muscular. O disco Z possui um papel 

central em diversos aspectos da estrutura e função do músculo cardíaco25, 

que inclui a montagem e organização sarcomérica, integridade do sarcolema 

e geração e transmissão da força muscular. 

Camundongos com deficiência na proteína MLP (muscle-specific LIM 

protein), também pertencente ao disco Z, exibem dilatação da câmara 

cardíaca e disfunção contrátil26. Isto sustenta a evidência de que defeitos 

nos componentes do disco Z podem disparar vias de doenças, o que é 

corroborado pelos fenótipos dos camundongos com ausência da proteína 

MLP. Estes animais apresentavam alterações na citoarquitetura cardíaca 

que levavam ao desenvolvimento da CD e insuficiência cardíaca27.  

A progressão das cardiomiopatias e insuficiência cardíaca crônica 

pode ser resultado de um elevado estresse mecânico nos cardiomiócitos, 

que leva a um dano celular e à perda de células miocárdicas residuais28,29. 

No coração, o estresse mecânico se inicia, primeiramente, por aumentos 
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no volume e na pressão da câmara cardíaca e, posteriormente, por dano 

no miocárdio ou hipertensão. Sob esse aspecto, o estresse biomecânico in 

vivo vem sendo demonstrado como ativador de múltiplas vias de 

sinalização, que acentuam a sobrevivência da célula miocárdica e previne 

o começo da CD30,31. Isto sugere um papel importante para uma via 

sensitiva de estresse mecânico defeituosa na progressão da insuficiência 

cardíaca. Consequentemente, é possível que uma deficiência da MLP ou 

outra proteína relacionada ao disco Z possa levar à CD como resultado de 

um papel intrínseco destas proteínas nas vias sensitivas de estresse 

mecânico cardíaco. 

Knoll e colaboradores9, em 2002, descreveram uma mutação no gene 

CSRP1, codificante para a MLP, onde a substituição do nucleotídeo T por C 

na posição 10 levava à troca do aminoácido triptofano por uma arginina na 

posição 4 (W4R). Esta mutação gerava um defeito na interação e localização 

da MLP com a T-cap. Estes autores propuseram que o complexo MLP/TCAP 

é um componente chave da maquinaria sensitiva de estresse em 

cardiomiócitos in vivo e que esta mutação poderia estar levando à CD.  

Contudo, Mohapatra e colaboradores32 encontraram essa mesma mutação, 

porém ela não segregava com a doença, estando ausente em um indivíduo 

afetado. Neste mesmo estudo, esses autores descreveram uma nova 

alteração: uma troca do nucleotídeo A por G na posição 205, resultando na 

troca de uma lisina por uma arginina na posição 69 (K69R). Esta mutação 

estava presente em duas crianças falecidas e na mãe fenotipicamente 

normal. A mutação ocorria em uma região altamente conservada, adjacente 
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ao primeiro domínio LIM envolvido na ligação com a α-actinina. Análises em 

um sistema de cultura de células demonstraram que a mutação abolia a 

interação entre o MLP e a -actinina e que a localização celular da MLP 

estava alterada.  

A mutação W4R também foi descrita em pacientes com 

cardiomiopatia hipertrófica, contudo, ela aparecia associada a outras 

mutações nos genes para proteínas sarcoméricas. Com isso, fica evidente 

que mais estudos precisam ser realizados para o completo entendimento da 

relação do gene CRSP3 com a CD. 

 

1.2.3 Alterações na homeostasia do Ca2+: FKBPs, os moduladores da 

Rianodina. 

Um marcador clínico comum e que caracteriza a falência dos 

cardiomiócitos é a homeostase anormal do cálcio, a qual se manifesta pelo 

prolongamento dos transientes intracelulares de cálcio e por mudanças em 

suas concentrações intracelulares tanto na sístole, quanto na diástole33. 

Apesar de ser tóxico para qualquer célula, o cálcio representa o maior 

mensageiro intracelular, regulando diversas atividades, tais como 

contratilidade, metabolismo, transporte, secreção e transcrição34. A 

sinalização do cálcio para diferentes respostas celulares depende da 

manutenção da homeostasia do cálcio intracelular, a qual é fortemente 

controlada pela cascata de sinalização adrenérgica. Vários canais, bombas e 

trocadores são responsáveis pela manutenção de altas concentrações de 

cálcio citosólico durante a sístole e baixas concentrações durante a diástole. 
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Portanto, o controle do cálcio intracelular é o coordenador central da 

contratilidade e do relaxamento cardíaco35. A contração se inicia com a 

entrada de cálcio, principalmente via canais para cálcio voltagem-

dependentes (tipo L), presentes no sarcolema da célula, na região dos 

túbulos-T. Em seguida, a entrada de cálcio na célula induz sua liberação 

pelos canais para rianodina (RyR), presentes no retículo sarcoplasmático. 

Este processo é chamado liberação de cálcio - cálcio induzida36,37. Por outro 

lado, para que ocorra o relaxamento, o cálcio que se encontra no citosol 

precisa ser reduzido. Uma das principais formas de redução do cálcio 

citosólico ocorre pela recaptação do mesmo para o retículo sarcoplasmático 

via a Ca2+ATPase, conhecida como SERCA2a38. 

Existem 3 isoformas de RyR nos mamíferos. RyR1 possui expressão 

predominante no músculo esquelético39,40, enquanto a RyR2 é predominante 

no músculo cardíaco41,42. A RyR3 é expressa mais globalmente, estando 

presente principalmente no cérebro, músculo esquelético e diafragma. 

Interessantemente, o camundongo knock-out para o gene RyR3 nasce e 

cresce normalmente43, enquanto que camundongos knock-out para os 

genes RyR1 e RyR2 morrem, em sua maioria, em estágios embrionários de 

vida44-46. 

A RyR1 se liga fortemente com a proteína FKBP1A45. A função 

fisiológica do FKBP1A é modular a RyR1, possivelmente pelo aumento da 

coordenação entre as 4 subunidades da RyR47,48. Em 1995, Lam e 

coladores49 encontraram uma proteína muito semelhante à FKBP1A, porém 

com uma mobilidade eletroforética diferente. Essa nova proteína (FKBP1B) 
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se associava com a RyR2 cardíaca, possuindo 85% de sequência homóloga 

ao FKBP1A50. A estequiometria de ligação é 4 FKBP por um tetrâmero de 

RyR no músculo esquelético ou no cardíaco48. Tanto a proteína FKBP1A, 

quanto a FKBP1B podem se ligar à RyR1, contudo, a afinidade de ligação da 

FKBP1A  é maior. Já a RyR2 exibe relativamente maior afinidade pela 

FKBP1B12.  

Shou e colaboradores51, em 1998, geraram um camundongo mutante 

deficiente em FKBP1A. Este camundongo possuía musculatura esquelética 

normal, porém apresentava CD severa. Em 2002, Xin e colaboradores52 

geraram um camundongo deficiente em FKBP1B. Os camundongos 

mutantes machos possuíam cardiomiopatia hipertrófica, mas não as fêmeas. 

Porém, ambos apresentavam desregulação similar na liberação de cálcio, 

vista como aumento na amplitude e duração dos estímulos de cálcio e ganho 

na liberação de cálcio – cálcio induzida. Conclui-se no estudo que a proteína 

FKBP1B modula o acoplamento excitação-contração cardíaca. 

As bases genéticas para a cardiomiopatia dilatada idiopática têm sido 

estabelecidas por estudos de familiares mostrando que mais de 35% dos 

casos apresentam bases hereditárias. Dentre as bases genéticas para a 

CDI, mutações nos genes codificantes para proteínas sarcoméricas 

representam 36% dos casos, enquanto que mutações em genes codificantes 

para proteínas do disco Z representam 12,5% dos casos. Os genes ACTC1 

e CSRP3 possuem frequência relativa de, respectivamente, 8% entre as 

mutações em genes de proteínas sarcomérias e 12,5% entre mutações em 

genes de proteínas do disco Z. Além disso, a presença de mutações nos 
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genes FKPB1A e FKPB1B em pacientes com CD não é conhecida. Modelos 

animais sugerem a relação do gene com a CD, sendo este, então, um 

importante candidato a causador da doença.  

Dessa forma, pretendemos no presente trabalho pesquisar por 

mutações nos genes ACTC1, CSRP3, FKBP1A e FKBP1B em pacientes 

brasileiros com cardiomiopatia dilatada idiopática, que possam alterar a 

transmissão de força (seja ela por interação actina-actina, actina-miosina, 

actina-disco Z), a maquinaria sensitiva de estiramento ou o ciclo cardíaco do 

cálcio e, então contribuir para o desenvolvimento da CDI.  

A caracterização de outras mutações deletérias nestes genes ajudará 

a elucidar o papel funcional dos mesmos na fisiologia cardíaca e seus efeitos 

na predisposição à doença cardíaca.  Portanto, essa caracterização e o 

conhecimento das frequências relativas, dados ainda não existentes no país, 

seriam de fundamental importância para se criar estratégias de testes 

genéticos que fossem custo-efetivas. 

 

1.3 Objetivos 

Avaliar a presença e frequência de mutações nos genes ACTC1, 

CSRP3, FKBP1A e FKBP1B de pacientes com cardiomiopatia dilatada do 

Instituto do Coração de São Paulo (InCor, FMUSP). 

Investigar se há correlações entre o genótipo e o fenótipo desses 

pacientes e estudar as alterações funcionais desencadeadas pelas 

mutações encontradas. 
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2. MÉTODOS  
 

2.1 Seleção dos pacientes  

Foram estudados 186 pacientes a partir de dois estudos realizados 

anteriormente no Instituto do Coração. A partir da classificação etiológica de 

cada paciente em seu respectivo estudo, foram selecionados aqueles 

enquadrados na etiologia idiopática. Destaca-se aqui que os critérios para 

classificação foram os mesmos nos diferentes estudos. 

2.1.1 – População para seleção de pacientes 1 

De março de 1995 a julho de 1997 foram estudados 333 pacientes 

com cardiomiopatia dilatada com idade de 13 a 68 anos (média 43,3, desvio 

padrão 10,5), sendo duzentos e sessenta e dois homens (78,7%) e setenta e 

uma mulheres (21,3%).   

O diagnóstico de insuficiência cardíaca foi realizado de acordo com 

critérios previamente publicados53. A classificação das etiologias da 

cardiomiopatia dilatada seguiu recomendações anteriores3,54. 

2.1.1.1 – Critérios de Inclusão 

Foram elegíveis para o estudo pacientes sintomáticos para diferentes 

etiologias de CD e com fração de ejeção <45% por ecocardiograma Doppler 

transtorácico bidimensional ou fração de ejeção <35% por ventriculografia 

ridioisotópica. Os pacientes foram avaliados para tratamento cirúrgico da 

CD, incluindo transplante cardíaco. Especificamente, os pacientes com 

cardiomiopatia valvar matriculados no estudo foram aqueles com disfunção 

ventricular cardíaca em níveis não aceitáveis para reparo ou troca da 

válvula, mas, sim, para transplantes cardíacos. 
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2.1.1.2 Critérios de Exclusão 

Pacientes com doença cardíaca valvar candidatos a tratamento 

cirúrgico convencional (como reparo ou troca da válvula), pacientes com 

cardiomiopatia hipertrófica, doença pulmonário obstrutiva crônica, infarto do 

miocárdio recente ou angina estável foram excluídos. Pacientes com 

disfunção renal ou hepática severa, doença arterial periférica severa, doença 

cerebrovascular, infecção ativa, neoplasia coexistente e doença úlcera 

gástrica ativa também foram excluídos. 

2.1.2 População para seleção de pacientes 2 

De agosto de 2002 a março de 2004 foram incluídos 503 pacientes 

com insuficiência cardíaca nas classes funcionais III e IV. O diagnóstico da 

doença e a classificação da etiologia foram baseados nos mesmo critérios 

citados para a população 1. 

2.1.2.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

O diagnóstico de CD crônica foi realizado através de análises clínicas 

e procedimentos de imagem, quando necessários. CD isquêmica foi 

diagnosticada quando estava presente um histórico claro de infarto do 

miocárdio prévio e nenhuma outra causa provável de disfunção cardíaca ou, 

alternativamente, por angiografia coronária. Todos os pacientes 

diagnosticados como idiopáticos foram estudados por angiografia coronária 

para a exclusão de um possível diagnóstico de cardiomiopatia isquêmica. 

Os critérios de exclusão foram os mesmo citados para a população 1.
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2.2 Análise do genótipo 

Para a análise do genótipo, foram aplicadas duas metodologias: 

sequenciamento bidirecional direto ou seleção por High Melting Resolution 

(HRM), seguida por sequenciamento bidirecional. 

    

2.2.1 Sequenciamento bidirecional direto 

2.2.1.1 Extração do DNA 

 Foram coletados 10 mL de sangue periférico em tubo de 

hemograma contendo EDTA. A extração do DNA foi realizada como descrito 

por Miller e colaboradores em 198855. Resumidamente, o sangue foi 

hemolisado com tampão contendo NH4Cl 0,144M e NH4CO3 0,001M. Em 

seguida os leucócitos foram lisados (soluções Tris 0,01M, NaCl 0,4M, EDTA 

0,002M pH 8,0 e EDTA 0,5M, SDS 10% pH 8,0), o DNA precipitado (solução 

NaCl 6M) e ressuspenso em TE (Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM pH 8,0). A 

concentração da solução de DNA obtida foi determinada com leitura em 

espectrofotômetro a 260 nm. A solução de DNA foi diluída em TE (10 ng/L) 

para uso. 

 

2.2.1.2 Primers 

Foi utilizado um par de primers para amplificar cada um dos 21 éxons 

dos 4 genes estudados.. A tabela 2 lista os éxons de cada gene, a 

sequência dos primers utilizados em seu estudo e a metodologia com a qual 

ele foi triado. Os primers foram desenhados pelo programa primer3 

(http://frodo.wi.mit.edu/primer3/), utilizando as configurações padrão. 
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Tabela 2 – Pares de primers para amplificação dos éxons dos genes ACTC1, 

CSRP3, FKPB1A e FKPB1B. 

Gene Exon Sentido Primer Amplicon Função 

ACTC1 

1 
F 5’- CCCCTTCCTTACATGGTCTG -3’ 

292 
Sequenciamento 

direto R 5’- ACCAGGCGAGGAGTGAAC -3’ 

2 
F 5’- ACAGGCAGCTAAGCGTGGTC -3’ 

286 
Pré-seleção HRM R 5’- CATCGAACAAGAGGGTCAGG -3’ 

3 
F 5’-TAAATGGACAAGACACTGATTAT-3’ 

457 
Sequenciamento 

direto R 5’-CAGCAAGGTCGGTGACTT-3’ 

4 
F 5’- GCTAGAGCAGTGGTGTTGTC -3’ 

292 
Pré-seleção HRM R 5’- AGGTAGGCGGATTCAGTG -3’ 

5 
F 5’- CTCACTGAATCCGCCTACCT -3’ 

292 
Pré-seleção HRM R 5’- TCTGCACCAGACCCTACAACT -3’ 

6 
F 5’- GACTCGTTCCCAGGTATGGA -3’ 

226 
Pré-seleção HRM R 5’- CTCGGATCTCCCACTCACA -3’ 

7 
F 5’-TTGGAACTTCAGAGTTCACTGG-3’ 

242 Pré-seleção HRM 
R 5’-AAGAAGCATAATACCGTCATCC-3’ 

CSRP3 

1 
F 5’-CAGGGCTTTGGTCACAGTCT-3’ 

246 Pré-seleção HRM 

R 5’-AAACCAGCCACAGAACCAAC-3’ 

2 
F 5’-GAGATTGGTTCACTCCTGGG-3’ 

335 
Sequenciamento 

direto R 5’-TTCCCAGGTAATGCTGATGC-3’ 

3 
F 5’-CAAAGAAGGGGAGAAGGATT-3’ 

296 
Sequenciamento 

direto R 5’-TGGGAACGAAATGAACTGTC-3’ 

4 
F 5’-TTTGCCAAGGGAAATCTACG-3’ 

323 
Sequenciamento 

direto R 5’-GGCTGAGGATGTGTGGTTTC-3’ 

5 
F 5’-GCTGGTCAGGGACTTGAAAT-3’ 

252 
Sequenciamento 

direto R 5’-CCTCCAGGCATGAACGTAAT-3’ 

6 
F 5’-TAAAAGGACTGTGCTCAGAC-3’ 

270 
Sequenciamento 

direto R 5’-GTACGACTACAAAGGAGAGG-3’ 

Continua 
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Conclusão Tabela 2 

Gene Exon Sentido Primer Amplicon Função 

FKBP12 

1 
F 5’- TCTCGGGGCTTCTGGGCTTC -3’ 

269 
Sequenciamento 

direto R 5’- GCGCCACTACTCACCGTCTC -3’ 

2 
F 5’- CATGCCCGTCTCTGTCTCCTCA -3’ 

242 
Sequenciamento 

direto R 5’- AAGCCCCAGGCTGCCCCTGA -3’ 

3 
F 5’- TGCTGCTGGTTTCTGACTTGT -3’ 

299 Pré-seleção HRM 
R 5’- TGGCATGAGGGTGAGACTTTTC -3’ 

4 
F 5’- TTTCTTACAGAGACAGTTGGGG -3’ 

253 Pré-seleção HRM 
R 5’- GCCCTTCAGTATTCCATTTCCT -3’ 

FKBP12.6 

1 
F 5’- GAATGGATGGATGGAGGATG -3’ 

527 
Sequenciamento 

direto R 5’- TCCTAGACCCCCAAGAATCC -3’ 

2 
F 5’-CCAGAGAGGTGACGTGA-3’ 

390 Pré-seleção HRM 
R 5’-TAGACTGGCTGGGAGGA-3’ 

3 
F 5’-GGGAGTTTACTCATGACCA-3’ 

368 
Sequenciamento 

direto R 5’-CAGGGACACAAAAGAGGTA-3’ 

4 
F 5’-CAGTCACATCTCTGCTGA-3’ 

510 
Sequenciamento 

direto R 5’-CGCATGAACACTGACGAA-3’ 

 

2.2.1.3 Reação em cadeia da polimerase   

A região codificadora do gene foi amplificada a partir do DNA 

genômico por reações em cadeia da polimerase (PCR), como descrito por 

Caufield e colaboradores, em 199556. As condições de reação para o par de 

primers (vide tabela 2) foram determinadas posteriormente. De maneira 

geral, o protocolo desenvolvido possuía: DNA (20 ng/l) adicionados a 

solução de desoxirribonucleotídeos trifosfatados (10 mM), tampão para PCR 

(10X), MgCl2 (25 mM), primers sense e antisense na concentração de 12,5 

M e 0,625 U de enzima Taq polimerase (BioQuímica, Brasil). O programa 

da reação e a temperatura de anelamento dos primers foram estabelecidos 

por um PCR de gradiente de temperatura no termociclador (MJ Reseach, 
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USA) como se segue: 2 minutos a 95°C para ativação da enzima, a 

repetição 35 vezes dos passos 30 segundos a 95°C para denaturação do 

DNA, 30 segundos de gradiante de 45 a 65°C para anelamento dos primers 

e 30 segundos a 72°C para extensão das cadeias. As amostras das reações 

foram visualizadas em gel de agarose 1%. 

    

2.2.1.4 Eletroforese em gel de agarose  

Os produtos de amplificação da PCR foram analisados em gel de 

agarose 1% (Invitrogen, Carlsbad, USA). A agarose foi suspensa em 

tampão tris-acetato-EDTA e fervida em forno de microondas até dissolução 

completa. Inicialmente, as amostras foram coradas para visualização com 

brometo de etídeo 25mM, na proporção de 50l/100mL de gel antes de sua 

polimerização. O tampão utilizado no preparo das amostras foi composto 

de glicerol 30%, de azul de bromofenol 0,05% e xileno cianol 0,05%. 

Posteriormente, o uso do brometo foi excluído do laboratório e as amostras 

passaram a ser coradas com Blue Green Loading Dye I (LGC 

Biotecnologia, Brasil), diluído 1:4 em glicerol e na proporção de 1 l para 

cada 5 l de PCR. A eletroforese foi realizada em tampão tris-acetato-

EDTA com aplicação de, aproximadamente, 120 V por 30 minutos. Os 

fragmentos de DNA amplificados foram separados de acordo com o 

tamanho e visualizados pela exposição do gel à luz ultra-violeta no 

equipamento EagleEye II (Stratagene). 
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2.2.1.5 Purificação das amostras amplificadas por PCR  

Após amplificação por PCR, as amostras foram purificadas para 

sequenciamento. A purificação foi realizada com ExoSAP-IT (USB 

Corporation, USA). Este produto utiliza duas enzimas hidrolíticas, 

Exonuclease I e Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), para remover dNTPs e 

primers remanescentes. A Exonuclease I hidrolisa os primers fita simples 

residuais e qualquer outra fita simples de DNA não desejada produzida no 

PCR. A SAP hidrolisa os dNTPS remanescentes da mistura de PCR que 

poderiam interferir na reação de sequenciamento. 

Adicionou-se 2µL de ExoSAP para 5µl de produto de PCR. Essa 

solução foi aquecida em um termociclador por 15 minutos a 37ºC, para 

ativação e ação das enzimas, e 15 minutos a 85ºC, para inativação. Após a 

reação, a amostra se encontrava pronta para o sequenciamento. 

 

2.2.1.6 Sequenciamento  

As amostras foram sequenciadas por dois equipamentos diferentes, 

uma vez que o equipamento inicial foi substituído no decorrer do projeto. 

O procedimento utilizado será descrito a seguir. 

As amostras purificadas foram submetidas ao sequenciamento, 

utilizando-se o equipamento ABI PRISM 377 DNA (PE Applied 

Biosystems), em conjunto com o kit reagente ABI PRISM BigDye 

terminator cycle sequencing (PE Applied Biosystems).. Amostras de 1 µl 

dos DNAs amplificados foram adicionadas aos primers sense e antisense 

(tabela 2), juntamente com a solução T-Mix contendo 
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didesoxinucleotídeos marcados com fluorescência (R6G, ROX, R110 e 

TAMRA), deoxinucleotídeos trifosfatos (dATP, dCTP, dITP, dUTP), DNA 

polimerase, tampão de reação e água. Em seguida, a mistura de reação 

foi purificada por precipitação através da adição de 50 µl de etanol gelado 

(80%), seguida de agitação e incubação em gelo por 30 min. Após a 

centrifugação (4000 rpm por 45 min a 4ºC), o etanol foi desprezado e o 

processo foi repetido com centrifugação de 15 minutos a 4°C. As 

amostras foram incubadas a 37ºC por 15 min para completa evaporação 

do etanol. As amostras de DNA foram denaturadas a 98ºC por 2 min no 

termociclador, ressuspensas em 1,5 µl de tampão de corrida (formamida 

80%, Blue Dextran 20%) e colocadas em gelo até o momento da 

aplicação no gel. A última etapa do sequenciamento foi a eletroforese das 

amostras em gel de poliacrilamida (Long Ranger) 5% e uréia 6M, em 

tampão TBE (1x), por 4h no sequenciador ABI Prism 377.  

Para as amostras sequenciadas no equipamento 3500xL Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems), foi realizado o seguinte procedimento: em 

uma placa de 96 poços, foi aplicado 1 µl do corante fotossensível Big 

Dye®, 3 µl do Tampão Big Dye®, 2,5 µl do primer (5 pmol/ul), 2,5 µl do 

produto de PCR de interesse e 1 µl de água. Essa solução foi levada ao 

termociclador e, após 25 ciclagens das etapas: 96°C por 10 segundos, 

50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos, adicionou-se 2,5 µl EDTA, pH 

8,0 e 30 µl de etanol 100%. A amostra foi deixada em temperatura 

ambiente por 10 min e centrifugada a 4° C por 45 min a 4000 rpm. 

O sobrenadante foi descartado, foram adicionados 100 µl de etanol 75% e 
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a amostra foi centrifugada a 4° C por 15 min a 4000 rpm. O sobrenadante 

foi descartado e a placa foi colocada aberta no termociclador a 80° C por 2 

min, Para evaporação do etanol restante.  O pélete foi ressuspenso com 10 

µl Formamida Hi-di® e a placa foi colocada no termociclador a uma 

temperatura fixa de 96°C por 3 min, para que a denaturação da dupla-fita. 

No sequenciador, foi feita a leitura através de 24 capilares. Os sinais de 

fluorescência foram traduzidos pelo programa Sequencing Analyses v5.4 e 

transformados em arquivos de leitura. 

Os arquivos gerados em ambos os tipos de sequenciadores foram 

analisados pelo programa SeqMan (DNAStar Lasergene 8 – Madson, USA). 

 

2.2.2 Seleção por High Melting Resolution (HRM) 

A reação de HRM se trata de uma reação de PCR, acima citada, com 

o acréscimo de 1,5 uM do reagente SYTO9 (Invitrogen, Carlsbad, USA) e 

realizada no equipamento Rotor-gene Q (Qiagen, Courtaboeuf, France). O 

SYTO9 se intercala na dupla fita de DNA (tanto na alça menor quanto na 

maior) e emite fluorescência.  

A análise foi realizada da seguinte maneira: após o PCR, realiza-se o 

passo HRM, nele ocorre a separação das fitas pelo acréscimo de 

temperatura de 0,1 em 0,1 grau iniciando em 60°C até 94°C. Conforme o 

aumento de temperatura, a dupla fita de DNA começa a se abrir e o 

reagente se desliga da fita deixando de emitir fluorescência, ao final do 

processo, essa dissociação do SYTO9 gerará uma curva específica para 

cada amplicom (fragmento amplificado e delimitado pelo par de primers). 
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A troca de apenas um nucleotídeo é suficiente para se gerar uma curva de 

dissociação diferente entre mesmos amplicons. 

 

2.2.2.1 Triagem de pacientes 

Para os éxons que não foram sequenciados diretamente, foi realizado 

o HRM dos 186 pacientes em discos específicos do aparelho que 

comportam até 100 amostras. Destas reações, foram selecionadas todas as 

amostras que apresentaram curva de decaimento diferente da maioria das 

curvas (que é considerada como o padrão sem alteração) (Figura 3 A). Com 

essas amostras, foi realizada uma nova reação em duplicata contendo um 

controle de curva normal (figura 3 B). Somente as amostras que 

apresentaram novamente um padrão de decaimento diferente do normal 

foram selecionadas para sequenciamento. Essas amostras foram purificadas 

e sequenciadas pela mesma metodologia descrita acima. Alternativamente, 

um gráfico de HRM pode ser demonstrado pelo gráfico da diferença (Figura 

3 C). Neste tipo de visualização, a diferença entre os padrões de curva é 

acentuada. o gráfico da diferença só foi utilizado para os padrões de curva 

não tão distintos, para melhor compreensão. 
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Figura 3 - Curvas de decaimento da fluorescência pelo acréscimo da temperatura na reação 

de HRM. Em A, a reação de 96 amostras, destacando-se em roxo todas as curvas que se 

diferenciaram da maioria e que foram selecionadas para repetição; em B, reação em 

duplicata de repetição das amostras selecionadas - controle normal (preto), amostras 

diferentes na primeira reação, mas que apresentaram padrão normal (azul) e amostras que 

se mantiveram com curva diferenciada (vermelho); em C, gráfico da diferença, onde uma 

amostra é selecionada como controle (é deixada como uma linha reta) e acentua-se a 

diferença das outras curvas em relação à ela. 

 

 

 

 

C 
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2.3 Correlação genótipo-fenótipo 

Trata-se de um ensaio caso-controle. Neste, foi calculada a 

frequência alélica das alterações encontradas e comparada com a 

frequência em um grupo controle sadio. A frequência alélica no grupo sadio 

foi determinada por de três diferentes maneiras: 

 

2.3.1 HRM 

Nos casos em que o reconhecimento da alteração ocorreu pela 

metodologia do HRM, o grupo controle foi analisado da mesma maneira, 

utilizando-se os mesmos primers. Nos casos onde o reconhecimento da 

alteração ocorreu por sequenciamento direto, foi desenhado um novo par de 

primers que amplificava somente a região com a alteração e que não incluía 

nenhum outro polimorfismo. Esses primers delimitavam amplicons 

pequenos, o que facilitava a diferenciação das curvas. As reações realizadas 

no grupo controle possuíam sempre uma amostra com a alteração (controle 

positivo). Mesmo se uma amostra do grupo controle exibisse padrão de 

curva igual ao controle positivo, essa amostra era sequenciada para a 

confirmação da alteração. 

 

2.3.1.1 Primers desenhados para verificação de alterações no grupo 

controle. 

Para as alterações encontradas fez-se necessário o desenho de sete 

novos primers, listados na tabela 3 abaixo. 

 



27 
 

 

 

Tabela 3 – Sequência de primers desenhados para verificação das alterações no 

grupo controle. 

Gene Alteração Sentido Primer 
Amplicon 

(pb) 
Função 

ACTC1 c.-48C>T F 
5’-

GCCCTCCTGGAGCCAGCCACCCAGA
GCCAGC-3’ 

110 † 

Primer 
degenerado 

Digestão 

FKBP1A 

-40C>A  

-7G>A  

F 5’- GAGGTCTCGGGGCTTCTGG -3’ 

101 
HRM grupo 

controle 
R 5’- CCTCACGCCCAGCCCTG -3’ 

c.-72C>G  

c.-65C>G  

F 5’- CGCCGAGGTACTAGGCAGA -3’ 

117 
HRM grupo 

controle 
R 5’- GTTTCCACCTGCACTCCCAT -3’ 

FKBP1B c.*156C>T  

F 5’- TCCATTCTCTCTGCCCAAGT -3’ 

75 
HRM grupo 

controle 
R 5’- CCGAAGTTTCCTCAAGCAAG -3’ 

† Combinado com o primer R utilizado no sequenciamento do grupo de estudo 

 

2.3.2 Restrição enzimática 

Foi desenhado um par de primer degenerado para ensaio de restrição 

enzimática. Foi utilizado o software online gratuito 

(http://helix.wustl.edu/dcaps/dcaps.html) e este novo primer foi combinado 

com outro complementar já existente. O novo amplicon possuía 110 pares 

de base (pb) e era digerido na ausência da alteração gerando fragmentos de 

81 pb e 29 pb (este último não visualizado no gel). A figura 4 esquematiza o 

gel esperado para este ensaio.  
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Figura 4 - Esquema da digestão da alteração rs113178069. PM, peso molecular. Hom, 

homozigoto para a alteração. Het, heterozigoto para a alteração. N, indivíduo sem a alteração. 

 

 

2.4 Ferramentas de Bioinformática 

Foram realizadas as seguintes análises de bioinformática: 

2.4.1 Análise de comparação da sequência de nucleotídeos entre 

espécies 

Para esta análise, foi utilizada a ferramenta VISTA Browser 

(http://genome.lbl.gov/vista/index.shtml). Esta ferramenta informa quão 

conservada é a região em que se encontra a alteração entre as espécies.  

 

2.4.2 Confirmação em banco de dados de SNPs 

Este passo foi realizado através do site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=snp. Com essa informação, 

podemos ver se a alteração é um SNP já descrito em outras populações, 

assim como ver sua frequência populacional e alélica, além de encontrar 

estudos funcionais relacionados com tal alteração. 

100 pb 

200 pb 

300 pb 

110 pb 

81 pb 

PM Hom Het N 
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2.4.3 Avaliação de importância de alterações que não trocam 

aminoácido 

Foram utilizadas duas ferramentas para a análise de alterações que 

não levavam à mudança de aminoácidos na proteína. O FASTSnip57, 

(http://fastsnp.ibms.sinica.edu.tw/pages/input_novel.jsp), o qual faz análises 

da alteração com relação aos nucleotídeos adjacentes sem considerar a 

posição específica do gene. O programa prediz se a alteração afeta sítios de 

ligação de fatores de transcrição ou então sítios de ligação de proteínas 

relacionadas ao splicing. Através de uma árvore de decisões, o programa 

permite ranquear a alteração em 5 níveis de efeitos funcionais, variando de 

“sem efeito” nenhum à “alto risco”. O segundo programa utilizado, 

Mutationtaster58 (http://www.mutationtaster.org/), reúne informações de 

diversos outros sites de análise a fim de informar uma sentença final sobre 

a alteração avaliada. Com base nessas diversas ferramentas, o programa 

lista diretamente se a alteração pode ser considerada como causadora da 

doença ou uma simples variante rara. O programa também detalha quais 

foram as características alteradas na descrição dos dados. 

 

2.4.4 Avaliação de importância de alterações que trocam aminoácido 

Além da ferramenta Mutationtaster acima citada, foram utilizadas duas 

outras ferramentas para predição de função protéica. A ferramenta 

Polyphen259 (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/) é baseada em 

características que compreendem a informação da sequência, filogenia e 

estrutura gerada pela alteração. A ferramenta SIFT60 (http://sift.jcvi.org/), é 
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baseada na homologia das sequências que classifica as substituições de 

aminoácidos entre “intolerante” e “tolerante” e prediz se tal substituição 

exibirá algum efeito fenotípico na proteína. 

2.4.5 Avaliação de importância de alterações com relação à sítios de 

microRNA 

Foi utilizada a ferramenta TargetScan61 (http://www.targetscan.org/) 

para análise do sítio de ligação de microRNA (miRNA), . A ferramenta prediz 

efeitos biológicos dos miRNA pela busca de sequências conservadas que 

correspondem à região seed de cada miRNA.  

 

2.5 Histologia 

Segmentos da autópsia do coração foram incluídos em parafina e 

cortados em secções de 4 μm, que foram montadas em lâminas e coradas 

com hematoxilina-eosina e picrossirius para visualização da área celular e 

de colágeno, respectivamente. As lâminas foram analisadas usando um 

sistema de aquisição de imagem computadorizado (Leica Imaging Systems, 

Bannockburn, IL, USA). 

 

2.6 Imunofluorescência confocal 

Para as análises de imunofluorescência, segmentos da autópsia 

foram desidratados em banhos graduais de etanol, submergidos em citrisolv, 

incorporados em resina paraplast. (Oxford, St Louis, MO, USA) e cortados 

em secções de 4 µm. Secções de tecidos foram desparafinizadas em 

citrosolv e reidratadas em diluições seriais de álcool. Anteriormente à 
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marcação, secções cardíacas foram bloqueadas em 2% de solução de 

caseína em PBS e depois incubadas com anticorpo primário diluído em 

solução bloqueadora overnight a 4ºC em câmara úmida. Anti-CRP3/MLP18 

foi gentilmente cedido por Silvia Arber e Pico Caroni da Universidade de 

Basel, Suíça. O anticorpo secundário fluorescente anti-rabbit conjugado com 

Alexa 555 (Molecular Probes) e DAPI (Molecular Probes) foram diluídos em 

PBS e incubados em uma câmara escura à temperatura ambiente por 90 

minutos. Lâminas de controle negativo foram incubadas somente com o 

anticorpo secundário. A imunofluorescência foi detectada usando o sistema 

confocal Carl Zeiss 510 LMS conectado à um microscópio Axiovert. 

 

2.7 Ética 

O projeto (protocolo de pesquisa nº 0783/08) intitulado “Investigação 

genética em pacientes com Cardiomiopatia Dilatada” foi aprovado pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da 

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  

  

2.8 Estatísticas 

Dados foram apresentados pelas médias ± desvio padrão para as 

variáveis contínuas e como frequências para as variáveis categóricas. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo software SPSS 13.0. O equilíbrio 

de Hardy-Weinberg (EH-W) foi avaliado pelo teste de Chi-quadrado. A 

comparação das frequências alélicas foi avaliada pelo teste exato de Fisher. 
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3. RESULTADOS  
 

3.1 Aspectos Gerais 

3.1.1 Características da população 

A Tabela 4 mostra as principais características dos pacientes com 

Cardiomiopatia Dilatada Idiopática selecionadas para o estudo. 

Tabela 4 – Características demográficas, clínicas e funcionais da população de 
estudo. 

Grupo de estudo 

Dados demográficos e clínicos 

Idade 44,8 ± 12,4 

Sexo (Homens/Mulheres) 139 / 47 

Etnia (Negros/Mulattos/ Brancos) 27 / 29  / 130 

Bioquímicos  

     Hemoglobina (mg/dL) 12,7 ± 1,97 

     Colesterol total  (mg/dL) 185 ± 55 

     Triglicérides (mg/dL) 106 ± 56 

     HDL (mg/dL) 45,7 ± 17,3 

     LDL (mg/dL) 116 ± 44 

     Creatinina (mg/dL) 1,2 ± 0,3 

IMC (kg/m²) 25,08 ± 4,65 

Frequência Cardíaca  (bpm) 76,35 ± 13,57 

Pressão sanguínea diastólica (mmHg) 67,41 ± 14,56 

Pressão sanguínea sistólica (mmHg) 104,44 ± 18,9 

Dados Ecocardiográficos  

Diâmetro do átrio esquerdo , mm 47,52 ± 8,48 

Diâmetro da aorta , mm 32,57 ± 4,26 

Diâmetro do ventrículo direito , mm 27,19 ± 6,14 

 

Continua 
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Conclusão Tabela 4 
 

Grupo de estudo 

  Ventrículo Esquerdo  

      Septo Intraventricular , mm 8,39 ± 1,48 

      Espessura da parede posterior , mm 8,31 ± 1,21 

      Diâmetro diastólico , mm 73,55 ± 10,06 

      Diâmetro sistólico , mm 64,01 ± 9,58 

      Fração de ejeção , (%) 35,08 ± 8,9 

 Massa, g 268,74 ± 77 

 

3.1.2 Variantes genéticas 

Dos amostras dos 186 pacientes estudados, 57% foram diretamente 

sequenciadas e 43% foram pré-selecionadas por HRM. Destas últimas, 0,6% 

foram sequenciadas por apresentarem curvas diferentes da curva do 

indivíduo normal. Foram encontradas 9 novas variantes genéticas e 19 

polimorfismos já descritos na literatura.  

As alterações encontradas serão detalhadas a seguir e separadas por 

genes. 

 

3.2 Alterações no gene ACTC1 

Para melhor compreensão, as alterações encontradas foram 

classificadas em duas categorias: aquelas já descritas na literatura e 

alterações novas. 

3.2.1 Polimorfismos já descritos na literatura: 

Os amplicons desenhados para a análise do gene compreendiam 11 

SNPs já descritos na literatura (Tabela 5). Destes, apenas três possuíam 

frequência alélica descrita, sendo que apenas um foi encontrado no grupo de 
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estudo: o SNP rs2307493, que estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg (EH-

W), apresentou uma frequência alélica dentro da faixa de diferença entre as 

frequências alélicas da população africana e caucasiana. 

Tabela 5 - Polimorfismos já descritos na literatura para o gene ACTC1 indicando a 

troca gerada, o local do polimorfismo, suas respectivas frequências alélicas, 

população onde foi descrito e as frequências nos grupos de estudos.  

SNP Troca Locus 

Frequência 

alélica 

nos casos 

Frequência 

alélica nos 

controles 

Frequência 

dbsnip 

Populações 

dbsnip 

rs113178069 A/T éxon 1 0,056 0,116 ¤ ND ND 

rs111244139 G/T íntron 1 - - ND ND 

rs7650808 A/C éxon 3 - - 0,077 - 0 Afric - Cauc 

rs11539837 A/G éxon 3 - - ND ND 

rs112220358 G/T íntron 3 - - ND ND 

rs111904141 C/G íntron 4 - - ND ND 

rs112469845 Ins/del† éxon 6 - - ND ND 

rs2307493 C/T éxon 6 0,018 - 0,08 - 0 Afric - Cauc 

rs113835687 C/G éxon 7 - - ND ND 

rs28730667 C/T éxon 7 - - 0,02 - 0 Afric - Cauc 

rs3729758 C/T éxon 7 - - ND ND 

ND: Não descrita; † GDB:186852 (alelo de referência); ¤ n=188 

O SNP rs113178069 foi descrito recentemente no banco de dados 

dbSNP pelo projeto 1000 Genomas e não apresenta frequência alélica 

determinada. Essa alteração foi encontrada em 21 indivíduos do grupo de 

estudo (um deles em homozigose) por sequenciamento direto, gerando uma 

frequência alélica de 0,056, em EH-W . Como no momento de sua 

descoberta a alteração ainda não era descrita, realizou-se uma genotipagem 

no grupo controle, por ensaio enzimático, através do desenho de um primer 

degenerado que criava um sítio de restrição para a enzima PvuII e que era 
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excluído com a alteração (Figura 5). No grupo controle o polimorfismo 

apresentou uma frequência alélica de 0,116, em EH-W, sendo este o único 

polimorfismo encontrado com frequência alélica estatisticamente diferente do 

grupo controle (p=0,025). 

 

Figura 5 – Gel de agarose da digestão enzimática do PCR de uma placa de 

genotipagem do polimorfismo rs113178069. Letras indicam a linha da placa, C+ 

indica amostra controle da digestão. Na linha A, posição 1, 2 e 3 observam-se 

exemplos de amostras homozigotas para a alteração, heterozigotas e sem 

alteração, respectivamente. 

 

3.2.2 Alterações novas: 

Foram encontradas duas alterações não descritas na literatura (Figura 

6 e Tabela 6). A troca de uma timina por uma citosina (Figura 6 – A) na 

região 5’UTR do éxon 1 ocorre no nucleotídeo 196 do RNAm com frequência 

alélica de 0,008. No grupo controle, esta alteração ocorre com uma 

frequência alélica de 0,013. Esta diferença não é estatisticamente 

significante (p=0,54). A outra alteração se encontra no íntron 2, onde ocorre 

a troca de uma citosina por uma guanina (Figura 6 – C) a 20 pares de bases 

do éxon 2 (c.128+20C>G), com frequência alélica de 0,005. Essa alteração 

foi genotipada no grupo controle por HRM. A Figura 7 mostra a identificação 
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de uma curva com padrão de 1 indivíduo em duplicata semelhante ao da 

alteração e que, posteriormente, foi sequenciada e confirmada como sendo 

a alteração. Logo, a frequência alélica da alteração no grupo controle foi de 

0,002 e não houve diferença estatística significativa em relação à frequência 

do grupo caso. 

 

 

Figura 6 - Cromatograma evidenciando as alterações em heterozigose no gene ACTC1. Em 

A, a troca de uma citosina por uma timina no éxon 1. Em B, sequência controle do éxon 1. 

Em C, a troca de uma citosina por uma guanina no íntron 2. Em D, sequência controle do 

íntron 2. 

A 

B 

C 

D 
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Tabela 6 – Sumarização dos dados para as alterações novas encontradas no gene 

ACTC1. 

Alterações Posição Troca 
Frequência 
alélica nos 

casos 

Frequência 
alélica nos 
controles 

H-W 

Éxon 1 c.-48C>T C/T 0,008 0,004 Sim 

Íntron 2 c.128+20C>G C/G 0,005 0,002 Sim 

 

 

 
 

Figura 7 - Ensaio de HRM da alteração no íntron 2 no gene ACTC1 (gráfico de diferença). 

As linhas em preto mostram curvas (duplicata) da amostra caso com alteração e as linhas 

em preto pontilhadas mostram curvas (duplicata) de um indivíduo da população controle 

com o mesmo padrão. As linhas azuis são curvas sem normais. 

 

Com estes resultados, não foi encontrada alteração no gene que 

levasse à troca de aminoácido. As novas alterações encontradas, tanto no 

éxon não codificante quanto na região intrônica, não apresentam diferença 

nas frequências alélicas entre casos e controle. 
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3.3 Alterações no gene FKBP1A 

3.3.1 Polimorfismos já descritos na literatura: 

O gene possui mais de 148 SNPs descritos na literatura, sendo a 

maioria localizada em um grande íntron, entre os éxons 2 e 3, e também na 

região 3’UTR, em um éxon da isoforma 2 que não foi analisada. Os primers 

desenhados para amplificação dos éxons compreendiam apenas os três 

polimorfismo nos éxons do gene e um na região promotora próxima ao éxon 

1. Destes quatro polimorfismos, apenas um apresentava frequência alélica 

descrita (Tabela 7). No presente estudo, foi encontrado em um paciente o 

polimorfismo rs6074549 com uma frequência alélica de 0,0026, sendo esta 

entre os valores de frequência do SNP na população africana e caucasiana. 

Tabela 7 - Polimorfismos já descritos na literatura para o gene FKBP1A 

indicando a troca gerada, o local do polimorfismo, suas respectivas frequências 

alélicas, população onde foi descrito e as frequências nos grupos de estudos. 

SNP Troca Locus 

Frequência 

alélica 

nos casos 

Frequência 

alélica nos 

controles 

Frequência 

dbsnip 

Populações 

dbsnip 

rs113341506 A/G promotor - - ND ND 

rs6041957 C/T éxon 1 - - ND ND 

rs6074549 C/G éxon 3 0,0026 - 0,008 - 0 Afric - Cauc 

rs11550408 C/T éxon 4 - - ND ND 

ND: Não descrita 

 

3.3.2 Alterações novas: 

Foram encontradas quatro alterações não descritas na literatura 

(Tabela 8), em quatro indivíduos distintos. Foram sequenciados 72 

indivíduos do grupo controle na busca das variantes, mas apenas a 
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alteração -40C>A mo promotor foi encontrada. Para as outras alterações, 

foram desenhados novos pares de primers para genotipagem por HRM. 

 

Tabela 8 - Sumarização dos dados para as alterações novas encontradas no gene 

FKBP1A. 

† n= 72 indivíduos 

 

A troca de uma citosina por uma adenina (Figura 8 A) a 40 pares de 

base do éxon 1 foi encontrada também na população controle. A diferença 

entre as frequências alélicas não foi estatisticamente significativa (p=0,58). 

A troca de uma guanina por uma adenina (Figura 8 B) a 7 pares de 

base do éxon 1 ocorreu em um paciente, gerando uma frequência alélica 

de 0,0026. A genotipagem no grupo controle foi realizada por HRM e não 

foi encontrado nenhum indivíduo com a alteração. Como a alteração se 

encontrava na região promotora, só foi possível a análise de 

bioinformática pelo programa FastSNP. Através deste, a alteração foi 

considerada com um risco de baixo a médio de estar associada com a 

doença, pois gerava uma sequência com sítios de ligação para dois novos 

fatores de transcrição. 

Alterações Posição Troca 
Frequência 
alélica nos 

casos 

Frequência 
alélica nos 
controles 

H-W 

Promotor -40C>A C/A 0,0026 0,013 † Sim 

Promotor -7G>A G/A 0,0026 0 Sim 

Éxon 1-

5’UTR 
c.-72G>C G/C 0,0026 0 Sim 

Éxon 1-

5’UTR 
c.-65C>T C/T 0,0026 0 Sim 
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Figura 8 – Cromatograma evidenciando as alterações em heterozigose na região promotora 

do gene FKBP1A. Em A, a troca de uma citosina por uma adenina; em B, a troca de uma 

guanina por uma adenina. // representa descontinuidade da fita, de forma que a sequência 

do indivíduo da alteração A age como controle da alteração B e vice-versa. 

 
As outras duas alterações, das quatro encontradas que não estão 

descritas na literatura, estavam presentes na porção não codificante do éxon 

1. A primeira troca ocorreu a 72 pares de bases do início da região 

codificante e leva a mudança de uma guanina por uma citosina (Figura 9 A). 

A segunda troca, de uma citosina por uma timina, ocorreu a 65 pares de 

bases (Figura 9 B). A genotipagem no grupo controle foi realizada por HRM 

e nenhum destes dois polimorfismos foi encontrado. A análise pelos 

programas de bioinformática determinou que ambas as alterações deveriam 

ser simples polimorfismos, pois não interferiam em nenhum dos aspectos 

analisados. 

// 

// 

// 

A 

B 
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Figura 9 - Cromatograma evidenciando as alterações em heterozigose na região 5’ UTR do 

gene FKBP1A. Em A, a troca de uma guanina por uma citosina; em B, a troca de uma 

citosina por uma timina. 

 
  
 De forma geral, não foram encontradas alterações nas porções 

codificantes; as novas alterações encontradas não sugerem relação de 

causalidade com a doença. 

  

3.4 Alterações no gene FKBP1B: 

3.4.1 Polimorfismos já descritos na literatura: 

Os amplicons desenhados para a análise do gene compreendiam 11 

SNPs já descritos na literatura (Tabela 9), sendo que apenas quatro destes 

possuem frequência alélica descrita. Três deles foram encontrados no grupo 

de estudo, apresentando frequências alélicas com valores intermediários 

entre as populações africana e européia.  

A 

B 
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O SNP rs114658911 foi descrito recentemente no banco de dados 

dbSNP pelo projeto 1000 Genomas, porém, não apresenta frequência alélica 

determinada. Essa alteração foi encontrada em 2 indivíduos do grupo de 

estudo por sequenciamento direto, o que levava a uma frequência alélica de 

0,005, em EH-W . Como no momento de sua descoberta a alteração ainda 

não era descrita, realizou-se uma genotipagem no grupo controle por HRM. 

Foram encontrados 8 indivíduos com a alteração (Figura 10), gerando uma 

frequência alélica de 0,014. Essa diferença não foi estatisticamente 

significativa (p=0,33) 

 

Tabela 9 - Polimorfismos já descritos na literatura para o gene FKBP1B indicando a 

troca gerada, o local do polimorfismo, suas respectivas frequências alélicas, 

população onde foi descrito e as frequências nos grupos de estudos. 

SNP Troca Locus 

Frequência 

alélica 

nos casos 

Frequência 

alélica nos 

controles 

Frequência 

dbsnip 

Populações 

dbsnip 

rs116520786 C/T éxon 1 0,14 - ND ND 

rs111634163 C/T éxon 1 0,06 - ND ND 

rs113983907 A/C éxon 1 - - ND ND 

rs116849902 C/T íntron 3 - - ND ND 

rs13016301 A/T íntron 3 0,07 - 0 - 0,18 Afric - Cauc 

rs113411313 C/T íntron 3 - - ND ND 

rs1424344 C/T íntron 3 0,18 - 0,32 - 0 Afric - Cauc 

rs115528581 A/G éxon 4 - - ND ND 

rs77743612 A/C éxon 4 - - 0 - 0,014 Afric - Cauc 

rs14388 C/T éxon 4 0,17 - 0,4 – 0,008 Afric - Cauc 

rs114658911 C/T éxon 4 0,005 0,014 ND ND 

ND: não descrito 
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Figura 10 - Ensaio de HRM do SNP rs114658911 no gene FKBP1B em uma placa do grupo 

controle. Linha roxa pontilhada, controle positivo. Linhas roxas inteiras, curvas do grupo 

controle com a alteração, e, linhas azuis curvas do grupo controle sem alteração. 

 

3.4.2 Alterações novas: 

Foi encontrada apenas uma alteração não descrita na literatura neste 

gene: a troca de uma guanina por uma adenina (Figura 11), que ocorreu no 

nucleotídeo 26 da região 3’UTR, com frequência alélica de 0,0026.   

 

Figura 11 - Cromatograma evidenciando a alteração em heterozigose na região 5’ UTR do 

gene FKBP1B. Em A, a seta indica a troca de uma guanina por uma adenina; em B, 

sequência controle. 

  

A 

B 
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Esta alteração também foi encontrada no grupo controle com 

frequência alélica de 0,005. Não houve diferença estatística significativa 

entre casos e controles (p=0,55). Esta alteração também não afetava 

nenhum sítio de ligação de microRNA. 

Neste estudo, não foram encontradas alterações no gene FKBP1B 

que levavam à troca de aminoácidos. A nova alteração encontrada também 

estava presente no grupo controle. 

 

3.5 Alterações no gene CSRP3: 

3.5.1 Polimorfismos já descritos na literatura: 

Os amplicons desenhados para a análise deste gene compreendiam 

26 SNPs já descritos na literatura (Tabela 10). Destes, 11 possuem 

frequência alélica descrita, sendo que 7 deles também foram encontrados 

neste estudo, apresentando frequência alélica entre os valores das 

frequências das populações africana e européia. Dos quatro SNPs já 

descritos na literatura e não encontrados no presente estudo, dois possuíam 

frequência muito baixa (0,003 e 0,006), um polimorfismo estava descrito em 

uma população hispânica e o outro numa população de múltiplas etnias. Tais 

fatos podem explicar a razão de não terem sidos encontrados na população 

de estudo. 
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Tabela 10 - Polimorfismos já descritos na literatura para o gene CSRP3 indicando a 

troca gerada, o local do polimorfismo, suas respectivas frequências alélicas, 

população onde foi descrito e as frequências nos grupos de estudos. 

SNP Troca Locus 

Frequência 

alélica 

nos casos 

Frequência 

alélica nos 

controles 

Frequência 

dbsnip 

Populações 

dbsnip 

rs45498797           A/C éxon 1 0,008 - 0 – 0,006 Afric - Cauc 

rs112513407           A/T íntron 1 - - ND ND 

rs45531937 A/G  éxon 2 - - 0 – 0,003 Afric - Cauc 

rs45550635 C/T éxon 2 0,0026 0,0028† 0 – 0,003 Afric - Cauc 

rs112884796           A/G éxon 3 - - ND ND 

rs104894205           C/T éxon 3 - - ND ND 

rs112848043           C/T éxon 3 0,0026 0,0017 ND ND 

rs104894204           G/T éxon 3 - - ND ND - 

rs34075817           C/T éxon 3 - - 0,16 múltiplo 

rs746207 A/G éxon 3 - - ND ND  

rs45552933 A/G éxon 3 - - ND ND 

rs45476991 C/T éxon 3 0,0026 - 0 – 0,014 Afric - Cauc 

rs7124801 C/T éxon 3 0,05 - 0,13 - 0 Afric - Cauc 

rs45602431           A/G éxon 3 - - 0 – 0,006 Afric - Cauc 

rs45583799 A/C éxon 4 - - ND ND 

rs45582433 C/G éxon 4 0,016 - 0,021 – 0 Afric - Cauc 

rs13451 A/G éxon 4 0,06 - 0 – 0,125 Afric - Cauc 

rs35210858 -/C éxon 4 - - ND ND 

rs113412482           A/C éxon 4 - - ND ND 

rs45541334           A/C íntron 4 - - ND ND 

rs7103779  A/G íntron 4 0,016 - 0,034 - 0 Afric - Cauc 

rs71486897  G/T éxon 5 - - ND ND 

rs113174709           C/G íntron 5 - - ND ND 

rs111868331           C/G éxon 6 0,0026 0,0017 ND ND 

rs45607943           A/G éxon 6 - - 0,026 Hispânica 

rs111525588           A/G éxon 6 - - ND ND 

† n= 525 indivíduos 
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O SNP rs111868331 foi descrito recentemente no banco de dados 

dbSNP pelo projeto 1000 Genomas, mas não apresenta frequência alélica 

determinada. Essa alteração foi encontrada em um indivíduo do grupo de 

estudo por sequenciamento direto (Figura 12 A). a troca de uma guanina 

por uma citosina gerava uma frequência alélica de 0,0026 para o novo 

alelo e estava em EH-W . Como no momento de sua descoberta a 

alteração ainda não era descrita e levava a troca de aminoácido, realizou-

se uma genotipagem no grupo controle por HRM (Figura 13). Foi 

encontrado um indivíduo com a alteração (Figura 12 B), gerando uma 

frequência alélica de 0,0017. Essa diferença não foi estatisticamente 

significativa (p=1). Além disso, a troca de aminoácidos gerada pela 

alteração (Gly182Arg) foi predita por dois programas como não afetando a 

função da proteína. 
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Figura 12 – Em A, cromatograma mostrando a alteração rs111868331 em heterozigose no 

indivíduo caso. Em B, cromatograma do indivíduo com a alteração da população controle, e 

sequência normal em C. Alterações indicadas pelas setas. 

 

 

  

Figura 13 - Ensaio de HRM do SNP rs111868331 no gene CSRP3 (gráfico da diferença) em 

uma placa do grupo controle. Linha azul escuro, controle positivo em duplicata. Linha roxa 

pontilhada, curva do grupo controle com a alteração, e, linhas azuis claras, curvas do grupo 

controle sem alteração.  

   

A 

B 

C 
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O polimorfismo rs45550635, descrito em alguns estudos relacionada 

com cardiomiopatias, foi encontrado em um indivíduo do grupo de estudo, 

gerando uma frequência alélica de 0,0026. Além disso, como esse é um 

polimorfismo também associado com CH, foram genotipados 116 indivíduos 

com CH e foi encontrado 1 indivíduo com a alteração, gerando uma 

frequência alélica de 0,0043. Na genotipagem do grupo controle, foram 

encontrados 3 indivíduos com a alteração entre os 525 estudados, gerando 

uma frequência alélica de 0,0028. A diferença entre as frequências alélicas 

não foi estatisticamente significativa (p=1).  

  

3.5.2 Alterações novas: 

Foram encontradas duas novas alterações em dois indivíduos 

distintos (Tabela 11).  

Tabela 11 - Sumarização dos dados para as alterações novas encontradas no gene 

CSRP3. 

Alterações Posição Troca 

Frequência 

alélica nos 

casos 

Frequência 

alélica nos 

controles 

H-W 

éxon 3 c.140C>T  C/T 0,0026 0 ¤ Sim 

íntron 5 c.508+18C>T  C/T 0,0026 0,005 † Sim 

† n= 191 indivíduos, ¤ n= 500 indivíduos 

 

A troca de uma citosina por uma timina (Figura 14) ocorre a 18 pares 

de base do éxon 5 numa frequência alélica de 0,0026. Na genotipagem no 

grupo controle realizada por HRM (Figura 15), foram identificados dois 

indivíduos com a alteração, representando uma frequência alélica de 0,005. 

Esta diferença não é estatisticamente significativa (p=0,25). 
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Figura 14 – Em A, cromatograma mostrando a alteração, indicada pela seta, no íntron 5 em 

heterozigose. Em B, cromatograma do indivíduo normal.  

 

 

 

 

Figura 15 - Ensaio de HRM da alteração c.508+18C>T no gene CSRP3 (gráfico da 

diferença) em uma placa do grupo controle. Linha azul escuro, controle positivo. Linha roxa 

pontilhada, curva do grupo controle com a alteração, e, linhas azuis claras, curvas do grupo 

controle sem alteração. 

 

A 

B 
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A segunda alteração ainda não descrita na literatura encontrada no 

estudo leva à troca de uma citosina por uma timina (Figura 16) na posição 

257 do RNAm (nucleotídeo 140 da sequência codificante). A alteração foi 

confirmada por re-sequenciamento e por HRM (Figura 17). É importante 

ressaltar que este amplicom possui um polimorfismo além da alteração 

Logo, mais de um padrão de curva estava presente, como mostrado na 

figura 16. Contudo, o padrão da curva da amostra com a alteração c.140C>T 

é diferente dos demais padrões e de fácil distinção. 

A genotipagem na população controle foi realizada por HRM. Como o 

HRM dessa genotipagem apresentava mais de um padrão de curva e a 

alteração poderia aparecer combinada com esse polimorfismo, todas as 

curvas que apresentavam padrão diferente do padrão normal sem alteração 

(não apenas parecido com o controle positivo da alteração c.140C>T) foram 

sequenciadas. A Figura 18 mostra a genotipagem de uma placa com a curva 

da amostra com a mutação e da amostra com o polimorfismo em 

heterozigose. Nesta se observa que não há indivíduos da população controle 

que apresentaram curva com padrão semelhante ao da alteração. Este 

ensaio foi realizado com 500 indivíduos do grupo controle e não foi 

encontrado nenhum indivíduo com a alteração. 
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Figura 16 - Em A, cromatograma mostrando a alteração, indicada pela seta, no éxon 3 em 

heterozigose. Em B, cromatograma do indivíduo normal. 

 

 

 

Figura 17 – Curvas de dissociação do éxon 3 do gene CSRP3 mostrando as 3 curvas dos 

genótipos do polimorfismo rs7124801 (azul, verde e laranja) e a curva do paciente com a 

alteração em duplicata (vermelho). 

 

A 

B 
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Figura 18 – Ensaio de HRM do éxon 3 do gene CSRP3 em uma placa do grupo controle. 

Linha azul escuro, controle positivo; linha laranja, curva do heterozigoto do polimorfismo 

rs7124801; linhas azuis claras, curvas do grupo controle sem alteração. 

 

 A troca c.140C>T ocorre no segundo nucleotídeo do códon 

e leva à mudança de aminoácido, de uma treonina (Thr) para uma 

metionina (Met) (p.T47M). A análise em dois programas distintos de 

predição de alteração de função demonstrou que essa troca afetava a 

função da proteína. Somado a isso, esta troca ocorre num aminoácido 

que pertence a uma região altamente conservada entre as espécies e as 

demais proteínas da família CRP (Figura 19 A). A Figura 19 B 

representa um esquema da estrutura do domínio LIM1 da proteína 

MLP/CRP3, onde evidencia-se a região da proteína em que ocorreu a 

alteração p.T47M. 
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Figura 19 – Em A, alinhamento de aminoácidos do gene CSRP3 (38 ao 55) entre 

espécies e entre outras proteínas da família CRP de humanos. Em B, 

representação esquemática da estrutura do domínio LIM1 da proteína MLP 

(resíduos 10 a 61). Aminoácidos em cinza representam uma sequência altamente 

conservada; o aminoácido em cinza escuro representa o resíduo onde a alteração 

p.T47M ocorre; o aminoácido em preto representa a troca p.T47M. Asteriscos (*) 

indicam aminoácidos onde já foram descritas alterações relacionadas com 

cardiomiopatia. Números representam a posição do respectivo aminoácido. 

   

A figura 20 representa os domínios da proteína em relação ao gene e 

apresenta todas as alterações já descritas na literatura. Nela evidencia-se 

que a alteração p.T47M ocorre numa região onde está presente a maioria 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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das alterações claramente associadas com cardiomiopatia, ou seja, no final 

do domínio LIM1. 

 

Figura 20 – Esquema da proteína MLP e gene CSRP3. Em A, Domínios da proteína MLP 

codificada pelo gene CSRP3. TCAP representa o domínio de ligação com a proteína TCAP; 

LIM1 e LIM2, estruturas conservadas da proteína, o domínio LIM1 é o responsável pela 

ligação com a proteína actinina; NLS: sinal de localização nuclear. Os números em 

parênteses determinam a localização dos domínios em relação aos aminoácidos da 

proteína. Em B, representação exônica da proteína MLP. Em C, localização de todas as 

mutações já descritas na proteína (fora do retângulo estão alterações descritas previamente 

na literatura e dentro do retângulo a alteração encontrada neste estudo). Mutações 

sublinhadas são associadas com Cardiomiopatia Hipertrófica por estudos de segregação
62-

64
. Círculos (°) indicam que os indivíduos possuem alterações também em outros genes de 

miofilamentos
62

. A mutação G72R foi dita como associada à Cardiomiopatia Dilatada 

apenas por estar presente num aminoácido conservado
65

. A mutação K69R ocorre em um 

indivíduo com Cardiomiopatia Dilatada associada com Fibroelastose do endocárdio e 

apresenta penetrância incompleta
32

. A mutação Q91L é inconclusiva
62

. A mutação W4R foi 

inicialmente associada com a Cardiomiopatia Dilatada, entretanto, este projeto e outros 

estudos demonstraram nenhuma associação com a doença
32,62,63,66,67

. A mutação T47M é 

associada com a Cardiomiopatia Dilatada por este estudo. 

Os familiares de 1º grau foram convidados a participar da pesquisa e, 

após assinarem termo de consentimento livre e esclarecido, sua irmã e sua 

meia-irmã, ambas saudáveis, aceitaram o convite. A Figura 21 mostra o 

cromatograma de sua irmã e meia-irmã evidenciando que ambas não 

carregavam a alteração. As informações sobre os pais do paciente foram 
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relatadas pelas irmãs e o heredograma da família está representado na 

Figura 22.  

 

Figura 21 - Em A, cromatograma mostrando a alteração, indicada pela seta, no éxon 3 em 

heterozigose. Em B, cromatograma da irmã. Em C, cromatograma da meia-irmã. 

 

Figura 22 – Heredograma da família do paciente p.T47M. Quadrados indicam 

homens; círculos, mulheres. Símbolos abertos indicam indivíduos não afetados; símbolo 

semi aberto indica o probando; símbolos em cinza indicam indivíduos com morte cardíaca 

não conhecida; barras inclinadas indicam indivíduos falecidos; C indica indivíduo falecido 

devido a Doença de Chagas; U indica indivíduo falecido por problema cardíaco não 

especificado pela família e genótipo desconhecido; seta indica paciente índex. 

A 

B 

C 
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Foram analisadas lâminas com secções do tecido cardíaco para 

visualização da ultraestrutura e fibrose (Figura 23). A análise foi comparada 

com lâminas de outro paciente com a mesma doença, mas sem alteração 

genética conhecida. A figura demonstra não haver diferença significativa 

entre as lâminas, tanto em relação à ultraestrutura quanto à fibrose. 

Também foi avaliado se a alteração p.T47M estaria relacionada com a 

migração da proteína para o núcleo. Novamente, a comparação foi realizada 

contra um coração com a mesma doença, mas sem causa genética 

conhecida. Apesar de ter sido realizada uma análise semi-quantitativa, 

podemos visualizar na Figura 24 que não há diferença aparente na 

proporção núcleo/citoplasma da proteína entre os casos. 

 Desta forma, na população analisada, foram encontrados 63% dos 

polimorfismos descritos na literatura com frequência alélica, sendo que estes 

apresentaram frequências alélicas ou muito próximas a ou entre as 

frequências alélicas das populações africana e européia. Foram encontrados 

dois SNPs que não possuíam frequência alélica descrita na literatura 

(recentemente descritos pelo projeto 1000 genomas); ambos apresentaram 

frequências alélicas muito semelhantes às do grupo controle e sem diferença 

estatisticamente significativa (rs112848043 – p=1 ; RS 111868331 – p=1). 

Por fim, foram encontradas duas alterações ainda não descritas na literatura: 

uma apresentou mesma frequência alélica no grupo controle e a outra, que 

levava à mudança de aminoácido, apresentou várias características que 

sugerem uma forte relação de causalidade com a doença. 
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Figura 23 – Fenótipo ultraestrutural do paciente p.T47M (A e C) e de um caso com CDI não 

genética (B e D), demonstrando características típicas da doença. Em A e B, secções 

coradas com hematoxilina-eosina demonstrando os cardiomiócitos. Em C e D, secções 

coradas com picrossírius destacando colágeno em vermelho escuro. Barras de escala 

representam 100µm. 

 

 

Figura 24 – Localização celular da MLP em segmentos de coração humano de autopsia, 

observada em microscópio de imunofluorescência confocal. A e B, paciente p.T47M; C e D, 

paciente com CDI não genética. Em A e C, tecidos foram marcados com anticorpo anti-MLP 

(vermelho) e o núcleo com DAPI (azul).  Em B e D, a avaliação da localização no núcleo e 

citoplasma num nível mediano foi obtida pelas imagens de fatias usando aparelho óptico no 

eixo Z. Configurações utilizadas: objetiva x63, tamanho das fatias: 512 x 512 pixels. 
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3.6 Resumo Geral 

Foram encontradas 9 novas variantes genéticas no estudo: uma 

alteração no gene FKBP1B, duas no ACTC1, duas no CSRP3 e quatro 

alterações no gene FKBP1A (Tabela 12).  

Tabela 12 – Variantes genéticas novas nos éxons e regiões limítrofes dos genes 

estudados. 

Gene Localização 
Pacientes (%) 

(n=186) 

Referência 

(DNA 

codificante) 

Mudança de 

aminoácido 

População 

controle 

(n=288) 

ACTC1 Éxon 1 - 5’UTR 3 (1.16%) c.-48C>T - 8 (2.77%) 

ACTC1 Íntron 2 1 (0.53%) c.372+20C>G - 1 (0.34%) 

CSRP3 Éxon 3 1 (0.53%) c.140C>T p.T47M 0† 

CSRP3 Íntron 5 1 (0.53%) c.508C>T - 2 (0.69%) 

FKBP1A Promoter 1 (0.53%) -40C>A - 3 (1.04%) 

FKBP1A Promoter 1 (0.53%) -7G>A - 0 

FKBP1A Éxon 1 - 5’ UTR 1 (0.53%) c.-72C>G - 0 

FKBP1A Éxon 1 - 5’ UTR 1 (0.53%) c.-65C>G - 0 

FKBP1B Éxon 4 - 3’UTR 1 (0.53%) c.*26G>A - 1 (0.34%) 

 

Destas alterações, duas estavam presentes em regiões intrônicas e 

foram encontradas com frequência alélica semelhante no grupo controle. 

Três estavam presentes na região 5’UTR, sendo que uma delas foi 

encontrada em um indivíduo do grupo controle com frequência alélica 

semelhante; e duas não estavam presentes no grupo controle. Duas 

alterações foram encontradas na região promotora, sendo que uma foi 

encontrada em um indivíduo do grupo controle, gerando uma frequência 
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alélica semelhante, e a outra não estava presente no grupo controle. Uma 

alteração foi encontrada na região 3’UTR e possuía frequência alélica 

semelhante ao grupo controle. Por fim, foi encontrada uma alteração na 

região exônica que levava a mudança de aminoácido. Diversos indícios 

sugerem que esta alteração esteja causando a doença. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O estudo das bases genéticas da Cardiomiopatia Dilatada Idiopática 

vem sendo amplamente realizado recentemente. Nos últimos 2 anos foram 

descritas, em humanos, variantes genéticas causadoras da doença em 13 

novos genes66,68-70. A identificação de novos genes ocorre principalmente 

por estudos de linkage ou pela análise de genes candidatos. Neste último 

caso, genes associados a problemas cardíacos em outras espécies ou 

associados a outras doenças cardíacas em humanos são estudados em 

pacientes com CDI. 

Modelos animais demonstraram importante relação das proteínas 

“FKBPs” com a homeostase do cálcio cardíaco e também com a CDI. Além 

disso, alterações genéticas na região de ligação da rianodina com a FKBP1B 

levam a doenças cardíacas arritmogênicas71. Desta maneira, os genes 

“FKBPs” se apresentam como importantes candidatos no desenvolvimento 

da CDI. 

No presente projeto, não foi encontrada nenhuma alteração em 

regiões exônicas codificantes dos genes “FKBPs”. Das cinco alterações 

encontradas e não descritas na literatura, duas foram excluídas como 

possíveis causadoras, pois também estavam presentes em indivíduos do 

grupo controle. As outras três alterações não estavam presentes no grupo 

controle. Contudo, as análises de bioinformática indicaram que duas delas 

não apresentavam risco de estarem relacionadas com a doença e uma delas 

possuía risco de muito baixo a médio. Isto porque a nova sequência obtida 
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pela troca de nucleotídeos gerava um sítio de ligação de dois novos fatores 

de transcrição (HSF2 e NRF2) e não interferia na ligação do fator de 

transcrição presente sem a alteração.  

O fator de transcrição HSF2 não age em sistemas cardíacos e o fator 

NRF2 só é liberado no citoplasma em resposta ao estresse oxidativo e 

necessita da ligação de outros fatores para promover a transcrição (ARE e 

Maf). Como a região promotora adjacente (5000 bases) não exibia os sítios 

de ligação dos outros fatores de transcrição, não é provável que apenas a 

ligação com o fator de transcrição NRF2 leve a uma diferença na taxa de 

transcrição do gene. Logo, esta alteração foi tomada como não relacionada 

com o desenvolvimento da doença. 

Este foi o primeiro trabalho de investigação genética dos genes 

FKBP1A e FKBP1B com a CDI. Apesar das evidencias não indicarem uma 

relação das alterações com a causalidade da doença, isto não pode ser 

afirmado com certeza, já que não foram realizadas análises funcionais 

destas alterações. Contudo, foi adotada uma posição conservadora baseada 

nos dados de bioinformática, e, consequentemente, assumiu-se que não há 

relação de alterações nos genes FKBPs com a CDI na amostra estudada. 

O gene ACTC1, codificante para a actina cardíaca, foi o primeiro gene 

a ter uma alteração relacionada com a CDI. No presente estudo, foram 

encontradas duas alterações que não estavam descritas na literatura, 

nenhuma delas levava à mudança de aminoácidos. Tanto a alteração no 

éxon 1, quanto à alteração no íntron 2 foram encontradas também no grupo 

controle sem diferença entre as frequências alélicas dos dois grupos. 
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O gene ACTC1 apresentou um polimorfismo presente na literatura 

(sem frequência alélica descrita) com frequência alélica diferente entre casos 

e controles (p=0,025), porém, ambos em EH-W. O alelo mutado (T) do 

polimorfismo rs113178069 apresentou frequência alélica maior no grupo 

controle do que nos casos (0,116 x 0,056), indicando assim que a diferença 

entre as frequências não deve estar associada ao desenvolvimento da 

doença. 

Após a descoberta das alterações descritas por Olson e 

colaboradores15 em uma população caucasóide, outros grupos não 

encontram alteração no gene ACTC1 relacionadas à CDI em diferentes 

populações (japoneses72, sul-africanos73 e indianos74). Logo, a ausência de 

variantes no presente grupo de estudo condiz com a literatura. Além disso, 

alterações no gene também foram encontradas em indivíduos com doenças 

cardíacas distintas (ventrículo esquerdo não-compactado e defeitos de 

septação atrial). Isto indica que alterações no gene ACTC1 podem levar a 

diferentes problemas cardíacos e que estas ocorrem de forma rara na CDI. 

O gene CSRP3 possui diversas associações não claras com a CDI. A 

primeira alteração descrita no gene por Knoll e colaboradores9,em 2002, foi 

encontrada no domínio de interação com a proteína TCAP (região N-terminal 

-aminoácido 4 – p.W4R), com uma frequência alélica de 0,017 em uma 

população alemã. Esta alteração, porém, apresentou penetrância 

incompleta. Mohopatra e colaboradores32,em 2003, encontraram a mesma 

alteração com uma frequência alélica de 0,003 em uma população britânica. 

Os autores observaram que a alteração não segregava com a doença na 
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família do indivíduo afetado. Por outro lado, Geier e colaboradores64, 

também em 2003, não encontraram essa alteração em 400 pacientes com 

CDI e 520 controles, também em uma população alemã.  

Na população do presente estudo, foi encontrado um paciente que 

carregava a alteração, gerando uma frequência alélica de 0,0026. A 

alteração também estava presente em 3 indivíduos do grupo controle, 

gerando uma frequência alélica de 0,0028. Não houve diferença estatística 

entre as frequências dos dois grupos. Tais informações sugerem que, 

independentemente da população estudada, esta alteração esteja agindo 

como um simples polimorfismo. 

Além disso, esta mesma alteração foi descrita em outros estudos em 

pacientes com CH. Nestes casos, a alteração ou não segregava com a 

doença, e/ou exibia penetrância incompleta e/ou também estava presente no 

grupo controle62-64,67. Verificou-se, então, a presença desta alteração num 

grupo de pacientes com CH matriculados no Instituto do Coração. Dentre os 

116 analisados, foi encontrado 1 indivíduo carregando a alteração, gerando 

uma frequência alélica de 0,0043. Esta frequência não foi estatisticamente 

diferente tanto do grupo com CDI, quanto do grupo controle. Mais uma vez, 

reforçando a hipótese de a alteração ser um polimorfismo de baixa 

frequência não relacionado com a doença. 

Recentemente, Knoll e colaboradores, 201075, demonstraram que 

camundongos com a alteração (p.W4R) em hetero e homozigose exibiam 

CH e, posteriormente, insuficiência cardíaca gene, dosagem, e idade-

dependente. Demonstraram também diferença na expressão do gene e na 
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ligação da MLP com TCAP, sugerindo que a alteração estaria associada 

tanto com CH (em idades menores), quanto com CDI (em idade mais 

avançada). Ainda sim, com os dados dos trabalhos citados acima, 

concordantes com os dados do presente trabalho que sugerindo que a 

alteração seja um simples polimorfismo, acreditamos que os resultados 

apresentados pelos autores sejam específicos do modelo animal utilizado. 

Outro caso de alteração no gene CSRP3 relacionada com CDI ocorre 

no aminoácido 91. A troca de uma Glutamina por uma Leucina é dita como 

possivelmente associada à doença somente pelo fato de ocorrer em um 

aminoácido conservado e por estar ausente em 253 indivíduos controle65. 

Interessantemente, esta alteração não está localizada no hotspot do gene 

(aminoácido 42 ao 72), onde se concentram as alterações tidas como 

causadoras de doença. No presente estudo, também foi encontrada uma 

alteração fora deste hotspot. A troca de uma Glicina por uma Arginina na 

posição 182 ocorre no domínio LIM2 da proteína, cuja função não é descrita. 

A alteração também foi encontrada em um indivíduo do grupo controle e as 

frequências alélicas não foram diferentes: 0,0026 nos casos e 0,0017 nos 

controles (p=1). Recentemente, esta alteração foi descrita como um 

polimorfismo pelo projeto 1000 Genomas, mas sem frequência alélica. Desta 

maneira, a presença da alteração em indivíduos saudáveis, somado ao fato 

de que a mesma foi predita como não afetando a função da proteína, indica 

que esta alteração não deve estar agindo como causadora da doença. 

O último caso incerto de relação de alterações no gene com a CDI foi 

descrito por Mohopatra e colaboradores, 200232. Neste estudo, os autores 
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descrevem a alteração p.K69R afetando a interação da MLP com a α-

actinina em duas pacientes irmãs com CDI e fibroelastose do endocárdio 

associada. Apesar da alteração estar presente no sinal de localização 

nuclear e ter sido demonstrado um acúmulo da proteína mutada na região 

perinuclear, os autores relataram que a alteração levou a uma mudança na 

estrutura da proteína, prolongando o domínio de ligação com a α-actinina. 

Esta seria a razão para a diminuição de sua ligação com a mesma. A mãe 

das pacientes também carregava a alteração e não apresentava nenhuma 

das doenças. Os autores justificaram o fato como penetrância incompleta, 

como ocorre em diversos casos de doenças cardíacas76. Por outro lado, o 

mais frequentemente observado em doenças cardíacas com penetrância 

incompleta é o fator idade dependente, de forma que a doença é expressa 

em indivíduos mais idosos. Contudo, o contrário ocorre para esta alteração, 

o que pode indicar outro fator para este achado. Nesse sentido, os autores 

excluíram a hipótese de uma segunda alteração herdada do pai nos genes 

mais comumente associados à CDI, porém, ainda há diversas opções 

possíveis. Desta maneira, as incertezas tornam improvável que esta 

alteração seja a causadora da doença. 

No presente projeto foi encontrada uma alteração genética que 

apresenta diversos indícios de ser a causadora do doença. 

A alteração p.T47M ocorre no domínio LIM1 da proteína CRP3/MLP. 

Este domínio possui uma função importante na proteína pois é responsável 

pela ligação com a α-actinina, que oferece suporte para o ancoramento da 

proteína no disco Z. Esse domínio é altamente conservado entre as 
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diferentes proteínas da família CRP CRP1, CRP2 e CRP3/MLP). A alteração 

no aminoácido 47 ocorre em uma região mais exposta do domínio LIM177,78 

(Figura 19 B). Este aminoácido e os três adjacentes para ambos os lados 

são os mais conservados entre diversas espécies e, principalmente, entre as 

diferentes proteínas da família (Figura 19 A).  

A alteração p.T47M foi predita como afetando a função da proteína 

por dois programas distintos, sugerindo a sua importância. Através da 

genotipagem de 500 indivíduos do grupo controle (1000 cromossomos), 

verificou-se que a alteração era uma variante rara, pois não estava presente 

neste grupo. 

Quando comparada com as mutações já descritas na literatura, 

percebemos que a alteração p.T47M ocorria na mesma região onde 

ocorriam as outras mutações (Figura 20 C e 19 A). As evidências para a 

potencial causa da doença fizeram com que entrássemos em contato com a 

família para realizar um estudo de segregação (Figura 22). Foram 

encontradas apenas uma irmã e uma irmã por parte de pai, ambas 

saudáveis e não possuidoras da alteração. Esta informação não implica na 

segregação da alteração com a doença, mas reforça a idéia de que a 

doença no paciente era causada pela alteração. Além disso, foi reportado 

um histórico familiar por parte do pai de vários falecimentos por problemas 

cardíacos, incluindo o pai do paciente. 

Na tentativa de se compreender como a alteração estaria causando a 

doença no paciente, foram comparadas biópsias do coração deste paciente 

com outras de um paciente com a mesma doença, mas sem alteração 
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genética conhecida. As análises mais comuns descritas na literatura, 

realizadas em pacientes com CH, são de ultraestrutura e fibrose. Na 

comparação entre os pacientes, não foi observada diferença significativa em 

relação a essas características (Figura 23). Desta maneira, evidenciou-se 

que a alteração estaria levando à doença por modificações diferentes das 

que ocorrem em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica portadores de 

mutações neste gene, estas caracterizadas por extensa fibrose miocárdica. 

Recentemente, a proteína MLP também tem sido descrita como tendo 

a função de mensageira de informação para o núcleo79-81.  Nesse sentido, 

verificou-se se a alteração estaria interferindo na concentração 

núcleo/citoplasma da proteína. Para tanto, foi realizada uma comparação 

idêntica à análise de biópsias anterior. Apesar das limitações da técnica 

utilizada (análise semi-quantitativa), não pôde ser observada diferença 

aparente entre os dois pacientes (Figura 24). Entretanto, Boateng e 

colaboradores82, em 2007, demonstraram que corações humanos em 

falência exibem quase nenhum MLP oligomérico (a forma encontrada no 

citoplasma) e, nos casos do presente projeto, a proteína estava presente no 

citoplasma. Esta discrepância pode indicar um passo inicial para futuras 

análises funcionais. 

Desta forma, diversos fatores indicam a alteração p.T47M como 

causadora da doença, apesar de não ter sido possível a análise de 

segregação. As análises histológicas realizadas não permitiram a identificação 

do mecanismo pelo qual a alteração estaria levando à CDI, mas possibilitaram 

identificá-los como diferentes dos mecanismos pelos quais alterações no gene 
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levam à CH. São necessários mais estudos funcionais para o completo 

entendimento destes mecanismos. Estes poderiam ser realizados com 

modelos animais ou com a análise da alteração em cardiomiócitos maduros 

derivados de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC) . 

 

4.1 Considerações Finais 

As doenças genéticas complexas têm sido alvo de diversos estudos 

ultimamente. Entre as diferentes hipóteses discutidas de como alterações 

genéticas estariam influenciando estas doenças, a hipótese de que diversas 

variantes comuns determinam a doença é uma das mais aceitas. Muitos 

estudos de Genome-Wide Association (GWAS – ou “estudo de associação 

de genética ampla”) falharam na tentativa de determinar tais variantes ou 

encontraram variantes que explicavam pouco das doenças. Diversos ajustes 

para análise dos dados estão sendo aplicados neste tipo de estudo, porém, 

pouca evolução foi alcançada. Em resposta, hipóteses alternativas ganham 

mais importância para a compreensão das doenças complexas, como, por 

exemplo, a de que variantes menos frequentes e/ou alelos raros também 

possam contribuir para o desenvolvimento de tais doenças. 

Neste sentido, o sequenciamento de diversos genes candidatos se 

apresenta como importante ferramenta, principalmente, para se encontrar 

variantes raras. A genética se concentrou fortemente nas alterações que 

causavam a mudança de aminoácidos e, em muitos casos, essas alterações 

levavam a doença a se apresentar de forma monogênica dentro das famílias 

em que estavam presentes. Ainda assim, essas alterações explicam muito 
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pouco dos casos, sendo menos de 20% na CDI68. Como pudemos observar 

no presente projeto, onde quatro genes foram seqüenciados e foi encontrada 

apenas uma alteração que levava à mudança de aminoácido que 

possivelmente seja a causa da doença.  

Por outro lado, determinar como uma alteração está relacionada com 

a doença não é tarefa simples. Atualmente, são utilizados modelos animais, 

mas estes apresentam diversas limitações, principalmente, a de que o 

sistema estudado dificilmente possui as mesmas características que o 

humano. Estes problemas estão sendo superados pelos modelos de doença 

paciente específicos, onde, através da reprogramação de células somáticas 

em células tronco pluripotentes, com seguinte diferenciação em células do 

sistema a ser estudado (um cardiomiócito, por exemplo), pode ser avaliado o 

efeito de uma alteração genética numa célula humana do próprio paciente. 

Outro importante aspecto para o entendimento da genética das doenças 

complexas reside nas alterações em regiões não codificantes, principalmente, 

relacionadas à expressão gênica. Conforme entendermos melhor como as 

alterações genéticas que afetam fatores de transcrição e os diferentes RNAs 

não-codificantes (recentemente descobertos) agem modulando a expressão e 

modificações pós-transcricionais, maior será o espectro de possibilidades de 

causas das doenças complexas. No presente projeto, três alterações foram 

encontradas no grupo caso, mas não estavam presentes no grupo controle, 

sugerindo estarem envolvidas com a doença. Entretanto, a análise de 

bioinformática, que levava em consideração a posição da alteração em relação 

aos sítios de fatores de transcrição, classificou essas alterações com um risco 
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baixo de associação com a doença. Desta maneira, se houvessem ensaios 

funcionais mais abrangentes que os atuais (ensaio de luciferase, por exemplo), 

poderíamos verificar se estas alterações estariam envolvidas em outros 

aspectos, que não apenas os fatores de transcrição, e verificar com maior 

certeza sua relação com a doença. 

Por fim, os estudos de genética estão sendo modificados com o uso 

dos sequenciadores de terceira geração. Hoje, por um preço muito menor e 

com apenas uma única reação se consegue o genoma completo de um 

indivíduo. Consequentemente, diversas variantes raras serão descobertas 

com esse novo sistema.  Uma mudança já pode ser percebida pelo projeto 

1000 Genomas, onde estão sendo sequenciados diversos indivíduos de 

diferentes populações e estão sendo encontradas muitas novas variantes 

raras. Essa valiosa informação disponibilizada no decorrer do presente 

projeto foi importante para a confirmação de que as variantes raras 

encontradas aqui também ocorrem em outros indivíduos saudáveis, de 

forma que sua relação com a doença seja, no mínimo, questionável. Além 

disso, o sequenciamento do genoma completo é vendido como um serviço 

para qualquer pessoa da população geral. Nos próximos anos, o interesse 

destes indivíduos em conhecer seu próprio genoma aumentará e, com ele, a 

necessidade de análises funcionais. Dessa maneira, o aprimoramento dos 

estudos funcionais de alterações genéticas, codificantes para proteínas ou 

não, tornando-os mais acessíveis, realizáveis nas células onde o gene age, 

de rápida análise e maior confiança, torna-se uma das principais 

necessidades da ciência para o futuro. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Não se encontraram fortes evidências para a associação dos genes 

ACTC1, FKBP1A e FKBP1B com a Cardiomiopatia Dilatada idiopática na 

amostra estudada. 

Os presentes resultados sugerem que alterações no gene CSRP3 

também são capazes de causar Cardiomiopatia Dilatada Idiopática além da 

Cardiomiopatia Hipertrófica. 
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