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         A Síndrome de Williams Beuren (SWB) ocorre 1/7500-1/20.000, sem 

preferências sexuais, étnica e com igual proporção entre herança materna e paterna. 

 Sua etiologia está associada a uma microdeleção, onde ocorre a perda de 26 

a 28 genes na região cromossômica 7q 11.23, é constituída por uma sequência gênica 

de cópia única com tamanho aproximado de 1,5 a 1,8 Mb. O cromossoma 7 se 

estende por cerca de 159 milhões de pares de bases, e representa mais de 5% do 

DNA total das células, estudos relatam que o cromossomo 7 possui uma estimativa 

de 900 a 1.000 genes. 

A maior estimativa da deleção ocorre na meiose dos pais, causando erro de 

recombinação entre dois homólogos do cromossomo 7. Já as demais surgem de 

rearranjos intracromossomicos entre as cromátides irmãs, normalmente ocorre 

esporadicamente, relatos apontam que há casos de herança autossômica dominante, 

que neste caso a mãe apresenta um padrão leve ou oligossintomática para SWB.  

 Conhecida também como “síndrome de genes contíguos” vai ocorrer a deleção 

de múltiplos genes não relacionados, localizados próximos no mesmo cromossomo. 

A deleção de genes contíguos se caracteriza por fáceis peculiar, anomalias oculares, 

dentárias, cardiovasculares, renais, esqueléticas, deficiência mental, personalidade 

amigável e hipercálcemia na lactância. 

O objetivo desse trabalho é identificar quais genes estão envolvidos na 

microdeleção, com foco principal nos genes: da elastina (ELN) e LIMK1, que em sua 

deleção causa alterações no desenvolvimento e crescimento. 

A pesquisa foi realizada a partir de uma extensa revisão bibliográfica sobre os 

aspectos clínicos, genéticos e diagnósticos da síndrome de Williams-Beuren, com 

base na busca de artigos em livrarias científicas online, tais como SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online), NCBI (National Center for Biotechnology Information) e SIBI 

(Sistema Integrado De Bibliotecas Universidade De São Paulo). 

Foi descrita pela primeira vez na década de cinquenta por Fanconi, Lightwood 

e Payne como "hipercalcêmica idiopática infantil, em 1961 foi descrita por Williams, 

na Nova Zelândia, e 1962 Beuren alargou está pesquisa, determinado seus fenótipos. 

A primeira sugestão da base genética da SWB foi dada pelo gene da elastina 

(ELN) em 1993, segregando com uma translocação reciproca que envolvendo o 

cromossomo 6 e 7. 



Foi realizado o estudo de diversos genes deletados que contribuem para as 

características desta desordem, foram avaliados: CLIP2, ELN, GTF2I, GTF2IRDI e 

LIMK1. Onde os principais da pesquisa são: ELN e LIMK1. 

O gene da ELN está associado com alterações dos tecidos conjuntivos e 

doenças cardiovasculares, presentes na maioria dos indivíduos afetados, que codifica 

a proteína tropoelastina, é composto por 34 éxons, distribuídos em aproximadamente 

50 Kb no centro da região deletada da SWB, a elastina é o componente principal das 

fibras elásticas, são delgados feixes de proteínas que proporcionam resistência e 

flexibilidade ao tecido conjuntivo. A deficiência deste gene produz um estreitamento 

nas artérias, devido ao aumento compensatório na parede arterial do musculo liso, 

causando os problemas cardiovasculares, sua principal deficiência é a estenose 

aórtica supravalvar. 

O Segundo gene mais frequentemente deletado é o LIMK1, é expresso no 

Sistema nervoso central, sendo responsável pelo perfil cognitivo peculiar, 

caracterizado pela deficiência de integração visiomotora, a proteína LIMK1 ajuda a 

controlar a organização dos filamentos de actina, os quais são de fibras longas e finas 

que constituem uma parte significativa do citoesqueleto, sendo necessários para 

funções de divisão celular, motilidade, manutenção da forma da célula e a interação 

química entre as células. A homozigoze do LIMK1 prejudicando a cognição da 

construção visuo-espacial, resultado de splincing alternativo em transcrições múltiplas 

variantes que codificam isoformas. 

As microdeleções na SWB podem ser identificadas por diversos métodos 

laboratoriais, tais como (FISH) e (MLPA). 

No processo de hibridização in situ com fluorescência (FISH), o clone é 

marcado com um corante fluorescente, e uma preparação de cromossomos 

parcialmente desnaturada é banhada na sonda. A sonda liga-se ao cromossomo in 

situ, e a localização do fragmento clonado é revelada por um ponto fluorescente 

brilhante. 

Mais recentemente, a técnica denominada multiplex ligation-dependent probe 

amplification (MLPA) foi desenvolvida e é baseada em um método de multiplex PCR 

direcionado a sequências-alvo. Somente os primers que hibridizam com as 



sequências-alvo são amplificados e os produtos resultantes podem ser analisados por 

meio de eletroforese capilar. O resultado do exame é conseguido ao se comparar o 

padrão de picos obtidos na reação e aqueles de amostras de referência, indicando 

quais sequências mostram número de cópias alterado. MLPA permite a detecção de 

variações no número de cópias genômicas de até 50 sequências diferentes ao mesmo 

tempo e vários kits para detecção de síndromes de microdeleções/microduplicações 

estão disponíveis comercialmente. 

Estudos foram realizados para comparação destas técnicas citadas, e foi 

apontado que o método FISH ainda é o melhor método. 

Os traços característicos da síndrome de Williams estão provavelmente 

relacionados à perda de vários desses genes. 
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