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1. Resumo 

A Síndrome do X-frágil (SXF) é uma doença considerada a causa hereditária 

principal e a segunda fonte genética de deficiência intelectual (DI). Devido a sua alta 

frequência, torna-se importante a inclusão de exames diagnósticos em protocolos 

atuais de investigação da DI. Dessa maneira, o objetivo do presente projeto foi a 

análise de metilação no gene FMR1 em indivíduos com suspeita de SXF por meio 

da técnica de MLPA e discussão sobre a viabilidade do método. Para tanto, foram 

selecionados 110 pacientes do sexo masculino devido à DI idiopática, recorrência 

sugerindo herança ligada ao cromossomo X ou quadro clínico sugestivo de SXF 

atendidos nos ambulatórios do Serviço de Genética Clínica do 

DGM/FCM/HC/UNICAMP. Para realização do teste de MLPA foram coletadas 

amostras de sangue venoso, após apresentação e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FCM/UNICAMP (N.º 629/06; 1166/2011). As amostras foram enviadas ao 

Laboratório de Genética Humana do CBMEG/UNICAMP, onde a técnica foi 

realizada. O protocolo adotado esteve conforme recomendação do fabricante, com 

modificação por Lincoln-de-Carvalho (2009). Dos 110 pacientes investigados, 92 

tiveram resultado dentro do padrão de normalidade. Para o restante (18) foi 

observada mutação completa, sinalizando, portanto, a SXF. Por meio da análise dos 

resultados observa-se que a SFX foi detectada em 16% da casuística, confirmando 

a condição como grande fator etiológico da DI e sinalizando a técnica como eficaz 

para a detecção de mutação completa em SFX. Entretanto, devido ao processo de 

inativação preferencial do X em mulheres o método de MLPA não pode ser aplicado 

em amostras do sexo feminino, sob o risco de falsos positivos. Além disso, uma vez 

que a técnica não permite a observação do número de repetições CGG no gene 

FMR1, casos de pré-mutação não podem ser detectados por este método, 

sinalizando outra limitação ao seu uso como triagem para a SXF. Desta forma, ainda 

que a técnica seja eficaz para a detecção de mutação completa no gene FMR1, 

tenha custo baixo e gere resultados com rapidez a sua utilização como método de 

triagem deve ser feita com cautela. 
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2. Introdução 

A deficiência intelectual (DI), isolada ou associada a anomalias congênitas, é 

um dos principais fatores de redução da qualidade de vida. Para o indivíduo e sua 

família ela representa limitação em diferentes graus, em geral determinando 

necessidade de supervisão e proteção permanentes. No âmbito populacional, é 

considerada problema de saúde pública, por sua prevalência e consequências 

negativas para a produtividade e relações sociais, além do aumento na demanda por 

serviços médicos e educacionais especializados (CURRY et al., 1997; BATTAGLIA 

& CAREY, 2003).  

Trata-se de condição complexa, identificada pela redução substancial das 

funções intelectuais, concomitante a déficits no comportamento adaptativo, 

envolvendo os domínios conceitual, social e prático. A confirmação costuma ser 

mais tardia, pela constatação de quociente intelectual (QI) inferior a 70, mas em 

muitos casos a suspeita diagnóstica surge antes dos cinco anos de idade, quando 

não é possível realizar avaliações sistemáticas do funcionamento intelectual, porém 

se observa que a criança não atinge os marcos esperados do desenvolvimento 

neuropsicomotor, caracterizando o atraso global do desenvolvimento, que pode 

resultar em DI no adulto (BATTAGLIA & CAREY, 2003; MEFFORD, BATSHAW & 

HOFFMAN, 2012; DSM-V, 2013; MOESCHLER et al., 2014).  

A DI representa uma das categorias mais amplas de distúrbios, acometendo 

de 1% a 3% da população nos países industrializados, com aproximadamente um 

terço dos casos atribuídos a causas genéticas. Já nos países em desenvolvimento, 

estima-se prevalência três vezes maior, atribuída ao efeito de fatores ambientais 

adversos, como desnutrição proteico-calórica, infecções do sistema nervoso central, 

maior frequência de casamentos consanguíneos e carência de serviços de 

aconselhamento genético, entre outros (WHO, 2001; JOHNSON et al., 2006; 

SILVERMAN, 2009; SCHALOCK, 2011). No Brasil, conforme dados do Censo 

Demográfico 2010, 1,4% da população seria de deficientes intelectuais, o que deve 

corresponder a subestimativas, tendo em vista os índices propostos para países em 

desenvolvimento (IBGE, 2010).  

Entre os indivíduos encaminhados para avaliação em serviços de Genética 

Clínica, 60% a 70% apresentam algum grau de comprometimento intelectual e, 

tendo em vista a significativa heterogeneidade causal e fenotípica dessa condição, 

um dos grandes desafios é a determinação do diagnóstico etiológico, que 



permanece indeterminado em cerca de 40% dos casos (OPTIZ et al., 1984; CURRY 

et al., 1997; XU & CHEN, 2003). Embora fatores não-genéticos sejam comumente 

associados à DI, com destaque para alguns teratógenos como álcool e outras 

drogas, infecções como rubéola e sífilis, além de complicações peri e(ou) neonatais, 

uma parcela significativa é atribuída a causas genéticas, incluindo desde anomalias 

cromossômicas a mutações de ponto, ou ainda fatores epigenéticos, em especial 

entre as formas mais graves (SHEVELL, 2008; MEFFORD et al., 2012; 

MOESCHLER et al., 2014; SROUR & SHEVELL, 2014). Numerosos erros 

metabólicos, predominantemente de transmissão recessiva, se relacionam a atraso 

global do desenvolvimento, assim como diversas síndromes monogênicas são 

conhecidas pela determinação de DI em graus variados, como a distrofia miotônica e 

a síndrome de Noonan e condições correlatas, entre outras (TOPPER, OBER & 

DAS, 2011; MEFFORD et al., 2012).  

Contudo, a maior parte dos estudos relacionados a heredopatias 

monogênicas associadas a DI tem como foco a identificação de genes do 

cromossomo X, ou o grupo da deficiência intelectual ligada ao X (DILX), pela 

peculiaridade de sua transmissão, que em geral envolve a análise de várias 

genealogias. A DILX é uma das causas genéticas mais frequentes de DI, ocorrendo 

em 10-12% de todos os homens afetados, provavelmente pelo maior número de 

genes no cromossomo X em comparação a qualquer segmento autossômico. As 

mulheres podem manifestar sintomas mais brandos, possivelmente pela inativação 

preferencial do cromossomo (REJEB et al., 2009). 

Nesse grupo, destaca-se a síndrome do X-frágil (SXF – MIM 300624), 

principal causa monogênica de DI, bem como muitas outras condições que se 

associam ou têm a DI como manifestação principal e são determinadas por genes 

do cromossomo X (ROPERS, 2005; BALLIF et al., 2007; DES PORTES, 2013; KIDD 

et al., 2014; EURO-MRX, 2016). A SXF, somente menos frequente que a síndrome 

de Down, ocorre em aproximadamente 1:4.000 homens e 1:8.000 mulheres 

(GARDNER & SUTHERLAND, 2004; COFFEE et al., 2009; HUDDLESTON, 

VISOOTSAK & SHERMAN, 2014) e é uma das doenças de origem genética mais 

recorrentes, sendo responsável por aproximadamente 30% dos casos de DI 

transmitida (RIDAURA-RUIZ et al., 2009). 

Na SXF, a denominação “X-Frágil” se refere a uma região mais sujeita a 

quebras ou falhas, ou seja, um “sítio frágil”, no qual a cromatina não se condensa 



apropriadamente durante a mitose, situado em Xq27.3. Na quase totalidade dos 

casos, a SXF é causada por uma mutação dinâmica, caracterizada pela expansão 

de uma sequência de trinucleotídeos CGG, situada na região 5’ não-traduzida do 

primeiro éxon do gene FMR1 (MIM 309550 - Fragile-X Mental Retardation). Doenças 

relacionadas à repetição de nucleotídeos podem ter uma consequência deletéria 

(perda de função), ou não. Nas doenças nas quais as repetições ocasionam uma 

perda de função, o produto do gene em questão passa a ser produzido em menor 

quantidade ou sofre uma total inibição de sua produção. No caso da SXF as 

repetições CGG sofrem hipermetilação, causando uma consequente queda na 

acetilação das histonas, comprometendo o funcionamento normal (ou a transcrição) 

e silenciando o gene. A proteína codificada pelo gene FMR1, denominada FMRP, 

encontra-se expressa em vários tecidos, incluindo epitelial e Sistema Nervoso 

Central (SNC), sendo seu RNAm produzido em níveis elevados durante o 

desenvolvimento fetal, principalmente em neurônios colinérgicos e piramidais do 

hipocampo (BROWER et al., 2009; DE VRIES et al., 1999). Dessa forma, a 

deficiência funcional do gene é vinculada ao fenótipo da SFX, que inclui, além da DI 

(em geral de moderada a grave no sexo masculino), distúrbios de comportamento e 

linguagem, face alongada e mandíbula proeminente, orelhas proeminentes e/ou em 

abano, estrabismo, hipotonia e macrorquidia, comumente observados a partir da 

puberdade e que podem variar de acordo com o sexo e grau da doença (DE VRIES 

et al., 1999; THOMPSON & THOMPSON, 2008; CILIA et al., 2009; JORDE et al., 

2010; CIACCIO et al., 2017). 

A quantidade de trinucleotídeos CGG repetidos é variável e a taxa de 

mutação depende do comprimento de repetições, fazendo com que o risco de 

mutação de um alelo seja diferente em cada geração subsequente, o que é 

chamada de “mutação dinâmica”. Como a instabilidade aumenta com a expansão de 

comprimento da repetição, o risco de ocasionar uma doença é maior em cada 

geração seguinte. Além disso, com o aumento das repetições, a doença tende a ser 

mais grave e a idade de início de manifestação menor, o que é conhecido como 

“antecipação” (BROWER et al., 2009). O número normal de repetições varia entre 6 

e 54 unidades, enquanto em pacientes com a SXF ocorrem centenas de repetições. 

Caracteriza-se como pré-mutação repetições na faixa de 55 a 200 unidades (DE 

VRIES et al., 1999; CILIA et al., 2009), enquanto que a mutação completa ocorre 

acima de 200 repetições (BROWER et al., 2009).  



Nesse sentido, a SXF surge, inicialmente, como uma doença complexa de 

envolvimento neuropsiquiátrico, mas potencialmente atinge outras áreas, de forma 

que seja necessária uma abordagem multidisciplinar de larga escala, envolvendo 

todas as questões físicas, psicológicas, sociais, consequências da doença e planos 

de tratamento que devem levar em consideração os sinais e idade do paciente 

(CIACCIO et al., 2017). O diagnóstico dos afetados deve ser realizado o mais cedo 

possível, para fornecimento de suporte e tratamento, além de planejamento familiar 

(WATTENDORF, 2005), porém sem a possibilidade de cura. 

Assim sendo, inúmeras técnicas vêm sendo desenvolvidas para aprimorar a 

investigação diagnóstica da SXF, que inicialmente era realizada por meio da 

citogenética clássica, com meio de cultura celular próprio para a observação do 

cromossomo X alterado. Dentre tais técnicas, a denominada Multiplex Ligation-

dependent Probe Amplification (Amplificação de Múltiplas Sondas Dependente de 

Ligação) é um método sensível, econômico e rápido, para a quantificação relativa do 

número de cópias de mais de 50 sequências de ácidos nucleicos em único 

experimento, permitindo detectar deleções e duplicações de diversos genes, além 

de mutações de ponto conhecidas (SCHOUTEN et al., 2002; SØRENSEN et al., 

2008). Descrita por Schouten e colaboradores (2002), parte de um princípio simples, 

o de hibridizar uma mistura de sondas à amostra de DNA genômico a ser analisada, 

seguida da amplificação dos produtos de ligação por PCR, utilizando um par de 

primers universal. Os fragmentos finais são separados e lidos em aparelho de 

eletroforese capilar, sendo possível a quantificação relativa de cópias gênicas.  

Segundo o fabricante, entre as vantagens dessa técnica em relação a outras 

utilizadas na identificação de alterações genômicas estão a detecção de muitas 

sequências do DNA genômico em uma mesma reação utilizando apenas 20 ng de 

DNA (rendimento alto), a disponibilização de resultados em 24 horas (praticidade 

alta e rapidez), a possibilidade de inclusão de muitas amostras em um mesmo 

ensaio, a capacidade de detectar sequências que diferem em apenas um 

nucleotídeo e o uso de protocolo único para muitas aplicações diferentes, com custo 

relativamente baixo. Especificamente para a SXF, a técnica de MLPA permite 

detectar deleções e duplicações nos genes FMR1 e AFF2, além do status de 

metilação dos promotores desses genes para os indivíduos do sexo masculino, 

devido à possibilidade de inativação preferencial do X em mulheres. 



Desta forma, estudos como este são justificados pela oportunidade de 

detecção da síndrome em um contingente significativo de indivíduos com suspeita 

da condição, de forma rápida e confiável, além de aprimorar o processo de 

aconselhamento genético para o indivíduo e suas famílias.  

3. Objetivo  

Análise de metilação no gene FMR1 em indivíduos com suspeita de síndrome 

do X-frágil por meio da técnica de MLPA e discussão sobre a viabilidade do método. 

4. Metodologia 

Foram selecionados 110 pacientes do sexo masculino devido à DI idiopática, 

recorrência sugerindo herança ligada ao cromossomo X ou quadro clínico sugestivo 

de SXF atendidos nos ambulatórios do Serviço de Genética Clínica do 

Departamento de Genética Médica da FCM / Hospital de Clínicas (HC) da 

UNICAMP. Todos os indivíduos apresentaram exame de cariótipo normal.  

Para realização do teste de MLPA foram coletadas amostras de sangue 

venoso (aproximadamente 10 mL) dos pacientes, após apresentação e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da FCM-UNICAMP (N.º 629/06; 1166/2011). As amostras foram 

enviadas ao Laboratório de Genética Humana do Centro de Biologia Molecular e 

Engenharia Genética (CBMEG) – UNICAMP, onde as atividades foram coordenadas 

pela Profª. Dra. Maricilda Palandi de Mello.  

5. Desenvolvimento 

O protocolo adotado para a realização da técnica esteve conforme 

recomendação do fabricante, com modificação por Lincoln-de-Carvalho (2009). Para 

cada ensaio foram utilizadas amostras de cinco controles sem alteração. 

Posteriormente, os dados obtidos foram normalizados, dividindo-se valores de altura 

ou área do pico de cada sonda pela soma dos picos de todas as sondas na amostra. 

Em seguida, o valor normalizado foi dividido pela área ou altura do pico da sonda 

correspondente, obtida a partir do DNA controle. Na presença de deleções e 

duplicações em heterozigose, os valores foram, respectivamente, de 0,5 e 1,5, se 

comparados com a faixa de normalidade estabelecida entre 0,8 – 1,2. Para a análise 

de metilação das regiões promotoras dos genes FMR1 e AFF2, valores próximos a 

zero referem-se à normalidade, enquanto que valores acima de 0,4 correspondem à 

metilação da região. 

 



6. Resultados 

Dos 110 pacientes do sexo masculino submetidos ao protocolo, 92 tiveram 

resultado dentro do padrão de normalidade. Para o restante (18 pacientes) foi 

observada alteração típica de mutação completa no gene FMR1, sinalizando, 

portanto, a síndrome do X-frágil. Abaixo, um exemplo de um paciente sem alteração 

(A) e outro com alteração (mutação completa - B). Por ser um estudo de metilação, 

as regiões sensíveis à clivagem pela enzima HhaI não são visualizadas na tabela 

(assinaladas em vermelho). Já nos pacientes com tais regiões metiladas, a enzima 

HhaI não as clivou, aparecendo, portanto, na tabela (assinaladas em amarelo). 

Tabela 1. Exemplo de resultado de MS-MLPA para dois pacientes do sexo 

masculino. Em A, paciente sem alteração (marcação em vermelho) e em B, com 

alteração (marcação em amarelo). 

              A     B          

MITF probe 10794-L11434 03p14.1 03-070.0 MITF 1,04 1,02 

FANCB promoter probe 03644-L03057 Xp22.2 X-014.8 FANCB 0,02 0,46 

FMR1 probe 03727-L03187 Xq28 
X-146.8 FMR1 Exon 

01A 0,02 0,85 

FMR1 probe 03725-L13188 Xq28 
X-146.8 FMR1 Exon 

01B 0,97 1 

FMR1 probe 03722-L03182 Xq28 
X-146.8 FMR1 Exon 

01C 0,02 0,83 

FMR1 probe 12916-L14361 Xq28 
X-146.8 FMR1 Exon 

01D 0,01 0,93 

FMR1 probe 12915-L14360 Xq28 
X-146.8 FMR1 Exon 

01E 0,01 0,77 

FMR1 probe 04037-L03722 Xq28 
X-146.8 FMR1 Exon 

01F 0,02 0,46 

FMR1 probe 12918-L12030 Xq28 
X-146.8 FMR1 Exon 

01G 0,02 0,81 

FMR1 probe 03728-L14363 Xq28 X-146.8 FMR1 Exon 03 0,95 0,97 

FMR1 probe 05311-L03189 Xq28 X-146.8 FMR1 Exon 05 0,98 0,99 

FMR1 probe 03730-L14537 Xq28 X-146.8 FMR1 Exon 07 1,01 1,05 

FMR1 probe 12913-L14366 Xq28 X-146.8 FMR1 Exon 09 0,92 1,03 

FMR1 probe 03731-L03191 Xq28 X-146.8 FMR1 Exon 14 0,93 1,02 

FMR1 probe 13214-L14539 Xq28 X-146.8 FMR1 Exon 15 0,87 1,04 

FMR1 probe 04031-L00833 Xq28 X-146.8 FMR1 Exon 17 0,96 1 

AFF2 probe 04036-L03198 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 01A 0,09 0,1 

AFF2 probe 03733-L14365 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 01B 0,01 0,02 

AFF2 probe 03734-L03194 Xq28 
X-147.6 AFF2 Exon 

01C 0,01 0,01 

AFF2 probe 03736-L03196 Xq28 
X-147.6 AFF2 Exon 

01D 0 0 

AFF2 probe 12917-L03197 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 01E 0,97 1 



AFF2 probe 00493-L00066 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 03 0,93 0,97 

AFF2 probe 03739-L03199 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 05 1,04 1,04 

AFF2 probe 03516-L02322 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 06 1 1,04 

AFF2 probe 12914-L03200 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 08 0,99 1,03 

AFF2 probe 03741-L03201 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 09 0,92 1,01 

AFF2 probe 03742-L14538 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 11 0,97 1,04 

AFF2 probe 03743-L03203 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 15 0,97 1,06 

AFF2 probe 04029-L14362 Xq28 X-147.6 AFF2 Exon 21 1,04 1 

IDS probe 05244-L04624 Xq28 X-148.4 IDS 0,93 1 

MTM1 probe 12647-L11339 Xq28 X-149.5 MTM1 0,9 1,03 

FLNA exon 28 probe 04138-L03495 Xq28 X-153.2 FLNA 0,99 1 

Digestion control probe 04046-L02172 03p24 03-Digestion control 0,03 0,03 

Digestion control probe 08843-L08965 17q21 17-Digestion control 0 0 

Reference probe 02923-L02317 Xp21 c 0,95 1 

Reference probe 03047-L14364 Xp21 c 1,05 1,06 

Reference probe 02566-L10170 Xp22 c 1 0,94 

Reference probe 05186-L04567 Xp22 c 1,02 0,99 

Reference probe 05195-L04576 Xp22 c 1 1,05 

Reference probe 06467-L06571 Xp22 c 1,02 0,97 

Reference probe 01690-L00423 Xq12 c 0,99 0,99 

Reference probe 02912-L02306 Xq12 c 1,06 1,09 

Reference probe 02915-L02309 Xq12 c 1,03 1,09 

Reference probe 05875-L05275 Xq22 c 0,98 1 

Reference probe 06794-L06386 Xq27 c 0,97 1 

 

Por meio da análise dos resultados observa-se que a SFX foi detectada em 

16% da casuística, confirmando a condição como grande fator etiológico da DI e 

sinalizando a técnica como eficaz para a detecção de mutação completa em SFX. 

Entretanto, devido ao processo de inativação preferencial do X em mulheres, o 

método de MLPA não pode ser aplicado em amostras do sexo feminino, sob o risco 

de falsos positivos. Além disso, uma vez que a técnica não permite a observação do 

número de repetições CGG no gene FMR1, casos de pré-mutação não podem ser 

detectados por este método, sinalizando outra limitação ao seu uso como triagem 

para a SXF. Desta forma, ainda que a técnica seja eficaz para a detecção de 

mutação completa no gene FMR1, tenha custo baixo e gere resultados com rapidez, 

a sua utilização como método de triagem deve ser feita com cautela. 

 

 

 



7. Considerações finais 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a síndrome do X-frágil foi 

detectada em uma parcela dos casos estudados, sendo a técnica de MLPA eficaz 

para a detecção de mutação completa associada à condição. Entretanto, o uso do 

método deve ser feito com cautela, considerando a possível ocorrência de 

resultados falsos positivos em amostras do sexo feminino e também a não 

possibilidade de detecção de pré-mutação.    
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