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Abstract 

 Due to the discovery of the number of human chromosomes as well as obtaining better 

chromosome preparations, it became possible for clinical cytogenetics to evolve, especially 

when it was found that changes in structure and/or number of chromosomes could cause 

diseases. 

 The banding techniques allowed the identification and analyses of chromosomes. 

Despite these advancements there were limitations to the older techniques and new techniques 

were created with increased resolution to overtake those limitations. Molecular cytogenetic 

techniques were developed, allowing superior resolutions and the ability to detect anomalies 

that were previously undetectable. One of these techniques is called multiplex ligation-

dependent probe amplification (MLPA). This technique allows the analysis of up to 50 DNA 

sequences in a single reaction and can detect copy number variations (CNVs) of specific genes. 

This technique is especially useful for detection of syndromes caused by CNVs. 

Williams-Beuren syndrome (WBS) is one of those syndromes. It is caused by a microdeletion 

in the long arm of the chromosome 7, in 7q11.23. WBS patients have a very characteristic 

phenotype which includes facial dysmorphism, mental retardation, congenital heart defects and 

a specific psychological profile. 

 During this MSc internship, experience in conventional and molecular cytogenetic 

techniques was acquired through observation and practice. There were more than 400 samples 

of blood treated and there were 27 samples of blood and amniotic fluid analyzed, in order to 

obtain their karyotype. The most interesting cases studied include, Edwards syndrome, 

Klinefelter syndrome, a Robertsonian translocation, a pericentric inversion in chromosome 1 

and a low expression mosaic chromosome 16 trisomy that was detected by aCGH. A new 

analysis with the MLPA technique was implemented, panel P029 B1-0315, as well as a new 

analysis software (Coffalyser.Net), which showed excellent results. This analysis allowed the 

distinction of WBS patients from normal individuals, offering a quick genetic test to confirm 

the clinical suspicion of WBS and is a simpler technique to determine the extension of 

duplications in the 7q11.23 region. 

 

Keywords: Clinical cytogenetics, karyotype, MLPA, Williams-Beuren syndrome. 
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Resumo 
  

 A obtenção de melhores preparações cromossómicas e a descoberta do número de 

cromossomas da espécie humana permitiu o desenvolvimento da citogenética clínica, 

especialmente após a descoberta de que certas doenças resultam de alterações na estrutura e/ou 

número dos cromossomas. 

 O desenvolvimento das técnicas de bandeamento permitiu a identificação dos 

cromossomas assim como a sua análise. Apesar destes desenvolvimentos, ainda existiam 

limitações e foram criadas técnicas com resoluções superiores para as colmatar. Para tal, foram 

desenvolvidas técnicas citogenéticas moleculares que oferecem uma melhor resolução e a 

possibilidade de deteção de anomalias que antes não eram possíveis de detetar. Técnicas como 

a amplificação da sonda dependente da ligação multiplex (MLPA) que permite analisar até 50 

sequências de DNA numa única reação e detetar variações no número de cópias (CNVs) de 

genes específicos, sendo por isso de interesse para detetar síndromes causadas por CNVs. 

 A síndrome de Williams-Beuren (WBS) é uma dessas síndromes. É causada por uma 

microdeleção no braço longo do cromossoma 7 em 7q11.23. Os pacientes são afetados por um 

fenótipo muito característico que envolve dismorfia facial, atraso mental, malformação cardíaca 

congénita e um perfil psicológico específico. 

 Ao longo deste estágio foi possível adquirir competências experimentais em técnicas 

de citogenética convencional e molecular através da observação e prática das mesmas. Foram 

tratadas mais de 400 amostras de sangue periférico e analisadas 25 amostras de sangue e duas 

de líquido amniótico com vista a obtenção do cariótipo. Alguns casos de interesse incluem, uma 

síndrome de Edwards, uma síndrome de Klinefelter, uma translocação Robertsoniana, uma 

inversão pericêntrica do cromossoma 1 e uma trissomia do cromossoma 16 em mosaico de 

baixa expressão que tinha sido detetada por aCGH. Foi implementada uma nova análise com a 

técnica de MLPA e o painel P029 B1-0315, assim como um novo software de análise 

(Coffalyser.Net) que mostrou excelentes resultados. Com esta análise foi possível caracterizar 

pacientes com WBS, oferecendo um teste genético rápido para confirmação da suspeita clínica 

assim como uma técnica mais simples para detetar a extensão de duplicações da região 7q11.23. 

 

Palavras-chave: Citogenética clínica, cariótipo, MLPA, síndrome de Williams-Beuren. 
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Capítulo I. Introdução 
 

I.1 Citogenética Convencional 

A citogenética é o estudo do material genético a nível celular, isto é, os cromossomas, 

focando-se no seu número, estrutura e identificação de anomalias que causem doenças 

(Speicher e Carter, 2005). 

O desenvolvimento da citogenética humana foi lento e foram necessários alguns anos 

para se chegar ao correto número de cromossomas. Em 1912, Winiwarter publicou que na 

espécie humana o sexo masculino teria um único cromossoma X e um total de 47 cromossomas 

e o sexo feminino teria dois cromossomas X e um total de 48 cromossomas (Winiwarter, 1912). 

A descoberta do tratamento hipotónico tornou possível o estudo detalhado dos cromossomas 

humanos, conseguiu-se espalhar metáfases e visualizar individualmente os cromossomas (Hsu, 

1952). Esta nova metodologia, em poucos anos, levou ao aumento considerável da qualidade 

das preparações e finalmente foi estabelecido que o número total de cromossomas da espécie 

humana era 46 (Tijo e Levan, 1956). O grande passo tinha sido dado; finalmente era conhecido 

o número exato de cromossomas em células humanas. Rapidamente estas novas técnicas 

citogenéticas começaram a ser aplicadas para investigar a relação entre fenótipo-genótipo, e 

descobriu-se que certas doenças resultavam de alterações na estrutura ou no número dos 

cromossomas (Trask, 2002). 

Um cromossoma é DNA condensado e conjugado com várias proteínas, formado por 

duas cromátides irmãs e constituído por alguns elementos críticos como o centrómero, os 

telómeros e as regiões organizadoras nucleolares (Keagle, 2013). A mitose faz parte do ciclo 

celular das células eucariótica. É na mitose que os cromossomas replicados se dividem em duas 

novas células, originando células geneticamente idênticas em que o número total de 

cromossomas é mantido (Hunt, Nasmyth e Novák, 2011). Durante a fase S da interfase o DNA 

é replicado e normalmente só após a fase S é que ocorre a mitose. A seguir à mitose, o 

citoplasma, os organelos e a membrana celular são divididos em duas células de maneira 

igualitária num processo intitulado de citocinese (Cross e Wolstenholme, 2001). A mitose é 

dividida em cinco fases, baseadas no estado físico do fuso e dos cromossomas. Estas fases são 

a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A seguir à telófase, a citocinese é a 

última separação física na divisão celular (Mitchison e Salmon, 2001). A meiose é um tipo de 

divisão celular que apenas ocorre nas gónadas. Na meiose o número de 46 cromossomas é 
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reduzido (divisão reducional) a 23 cromossomas (o número haploide) nos gâmetas. A fusão do 

óvulo com o espermatozoide durante a fertilização leva à restauração do número diploide 

normal de 46 cromossomas no novo indivíduo (Cross e Wolstenholme, 2001). Durante a divisão 

celular podem ocorrer complicações que originem anomalias cromossómicas. 

  As anomalias cromossómicas podem ser classificadas em dois grupos: as anomalias 

numéricas e as anomalias estruturais. A maior causa de anomalias numéricas é a não disjunção 

dos cromossomas ou atrasos na anáfase (anaphase lagging) (Kalkan, 2017). Um exemplo, são 

as aneuploidias, que podem levar a abortamentos ou ao nascimento de bebés com malformações 

e atraso mental (Kirsch-Volders et al., 2002). Dentro das anomalias numéricas também se 

incluem as euploidias, que correspondem a alterações no genoma envolvendo conjuntos 

completos de cromossomas; são portanto, variações nas quais o número de cromossomas é 

múltiplo do número haploide (Griffiths et al., 2000). As anomalias estruturais são divididas em 

alterações equilibradas e não equilibradas. Dentro das anomalias estruturais equilibradas 

existem as translocações e as inversões e nas anomalias estruturais não equilibradas incluem-

se as deleções, as duplicações, os isocromossomas, os cromossomas em anel e os cromossomas 

marcadores (Gardner, Sutherland e Shaffer, 2011; Nussbaum et al., 2016).  

 Em 1959, começaram a descobrir-se anomalias cromossómicas causadoras de 

síndromes, tendo sido identificado um pequeno cromossoma extra em culturas de fibroblastos 

de crianças com síndrome de Down. Esta trissomia foi posteriormente intitulada de trissomia 

21 (Lejeune, Gautier e Turpin, 1959). No mesmo ano, a síndrome de Turner foi caracterizada e 

os investigadores notaram que mulheres com esta síndrome tinham apenas 45 cromossomas 

sendo que um cromossoma X estaria em falta (Ford et al., 1959). Jacobs e Strong (1959) 

demonstraram que homens com síndrome de Klinefelter tinham 47 cromossomas com um 

cromossoma X extra. Em 1960, foram descritas duas crianças com um cromossoma 13 extra e 

com um fenótipo diferente dos pacientes de síndrome de Down (Patau et al., 1960). Também 

em 1960, foi descrita pela primeira vez uma síndrome caracterizada pela trissomia do 

cromossoma 18 (Edwards et al., 1960). Até aqui, apenas as anomalias numéricas tinham sido 

descritas, mas em 1963 foi descrita a primeira anomalia cromossómica estrutural, a síndrome 

Cri-du-Chat. Lejeune et al (1963) notaram, em três crianças doentes, uma deleção terminal do 

braço curto do cromossoma 5.  

 Apesar dos diferentes avanços técnicos na cultura de células (Moorhead et al., 1960), 

o uso de colquicina (Tjio e Levan, 1956) e o tratamento hipotónico (Hsu, 1952), poucas 
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anomalias cromossómicas estruturais tinham sido descritas. Existiam ainda várias dificuldades 

e apenas os três maiores autossomas (cromossomas 1, 2 e 3), os cromossomas Y, 16, 17 e 18 

eram identificados com facilidade (Ferguson-Smith, 2015). Para além da dificuldade na 

identificação dos cromossomas, era completamente impossível definir as regiões de um 

cromossoma. 

 

I.1.1 Cariótipo Humano 

Apesar do desenvolvimento alcançado até ao final dos anos 60, a citogenética clínica 

ainda estava na sua infância e mais técnicas eram necessárias para facilitar a identificação dos 

cromossomas. No final dos anos 60, início dos anos 70, várias técnicas de bandeamento foram 

desenvolvidas permitindo a identificação individual dos cromossomas. Caspersson et al., 

(1968) descreveram a primeira técnica de bandeamento cromossómico, na qual foi usado um 

corante fluorescente, a mostarda de quinacrina. Com esta técnica foi possível criar um padrão 

de bandas único característico para cada par de cromossomas, as bandas Q (Caspersson et al., 

1968; Caspersson, Zech e Johansson, 1970). A técnica foi inovadora, mas era lenta e requeria 

microscópios de fluorescência de preço elevado. A segunda técnica desenvolvida era mais 

simples que a anterior e produzia um padrão de bandas similar. Drets e Shaw (1971) usaram na 

sua técnica um pré-tratamento salino e alcalino e de seguida era feita coloração com Giemsa. 

Em 1971, Seabright apresentou uma nova metodologia, em que o objetivo era melhorar a 

técnica anteriormente descrita; no entanto, apesar de ser mais rápida que a técnica apresentada 

por Caspersson et al (1968), continuava a demorar três dias para ser finalizada (Drets e Shaw, 

1971). A técnica apresentada por Seabright (1971) era muito mais rápida e simples, utilizando 

tripsina antes de corar com Giemsa, isto permitia que, começando com preparações secas ao ar, 

era possível ter em 10 minutos as lâminas coradas para observação. Com o uso das técnicas 

referidas obteve-se o padrão de bandas Q e G, as quais foram usados para a criação do sistema 

internacional de classificação de cromossomas ISCN (International System for Human 

Cytogenomic Nomenclature) 

Nas bandas Q a fluorescência da quinacrina é aumentada quando associada a pares de 

bases AT e diminuí quando associada á guanina (Pachmann e Rigler, 1972; Weisblum e De 

Haseth, 1972; Weisblum, 1974). Deste modo, o bandeamento por quinacrina acaba por refletir 

a distribuição de locais ricos em AT e GC ao longo dos cromossomas metafásicos (Dev et al., 

1972; Schreck et al., 1973; Distéche et al., 1980).  
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Como referido, as bandas G (figura 1A) foram desenvolvidas pouco tempo depois da 

descoberta das bandas Q. Foram desenvolvidas várias metodologias para as bandas G, sendo 

comum a todas um pré-tratamento com um agente que afete as proteínas: enzimas proteolíticas, 

calor, sal ou uma substância alcalina (Drets e Shaw, 1971; Seabright, 1971; Sumner, Evans e 

Buckland, 1971; Wang e Fedoroff, 1972). Após este pré-tratamento segue-se a coloração que 

pode ser feita com corante Giemsa, Leishman ou Wright, produzindo em todas as metodologias 

o mesmo padrão de bandas (Schreck e Distèche, 2001). Uma das vantagens das bandas G, é a 

facilidade e a rapidez da técnica bem como a manutenção da coloração por longos períodos de 

tempo (Bridge, 2008). A terceira técnica de bandeamento são as bandas R. Dutrillaux e Lejeune 

(1971) foram dos primeiros investigadores a publicar sobre esta técnica. Este tipo de 

bandeamento produz um padrão de bandas inverso ao das bandas G, isto é, bandas G escuras 

são bandas R claras e vice-versa; assim, bandas R escuras são ricas em GC e replicam cedo e 

as bandas G escuras são ricas em AT e replicam tardiamente (Blennow, 2006). 

Todas as técnicas de bandeamento apresentadas até agora são técnicas diferenciais. No 

entanto, existem outras técnicas de bandeamento, as técnicas seletivas. Estas técnicas coram 

seletivamente certas regiões dos cromossomas, um exemplo, é o bandeamento C (figura 1B). 

O bandeamento C foi inicialmente descrito por Pardue e Gall (1970). Estes notaram que 

cromossomas corados com Giemsa após serem desnaturados e renaturados mostravam 

coloração mais forte apenas nas regiões adjacentes ao centrómero. Estas regiões são ricas em 

DNA satélite altamente repetitivo e que renatura rapidamente (Aldrup-Macdonald e Sullivan, 

2014). A técnica de bandeamento C marca a heterocromatina constitutiva, as regiões 

polimórficas pertencentes aos cromossomas 1, 9, 16 e o braço longo distal do cromossoma Y e 

é maioritariamente utilizada para investigar rearranjos cromossómicos e cromossomas 

marcadores (Schreck e Distèche, 2001).  

A última técnica seletiva, aqui referida, é a coloração AgNOR (figura 1C). A coloração 

AgNOR foi desenvolvida por Goodpasture e Bloom (1975) e utiliza nitrato de prata para marcar 

as regiões organizadoras nucleolares ativas (Miller et al., 1976; Miller et al., 1976). A região 

organizadora nucleolar (NOR) tem repetições em tandem de genes ribossomais (rDNA) e o 

nitrato de prata associa-se às proteínas ribossomais presentes nas NOR. Nos cromossomas 

humanos, as NOR estão presentes nos cromossomas acrocêntricos 13, 14, 15, 21 e 22 

(Henderson, Warburton e Atwood, 1972). A variação nas marcações das NOR é herdada em 

famílias, podendo ser usado como um marcador polimórfico (Mikelsaar et al., 1977). A 
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coloração AgNOR pode ainda ser usada para identificar cromossomas marcadores de origem 

acrocêntrica e estudar anomalias em que estejam envolvidos cromossomas acrocêntricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplos de cromossomas humanos marcados por três técnicas diferentes. A- Cromossomas 

humanos marcados por bandeamento GTL. B- Cromossomas humanos marcados por bandeamento CBG. C- 

Cromossomas humanos marcados por coloração AgNOR. Cedido pelo CGMJM. 

 

I.2 Hibridação in situ fluorescente (FISH) 

Durante vários anos as técnicas de bandeamento foram essenciais para o diagnóstico 

citogenético pré e pós-natal. O uso de bandas G tornou-se rotineiro nos laboratórios em todo o 

mundo. No entanto, o bandeamento G tem apenas a resolução de >5 Mb, o que representa uma 

única banda cromossómica (Uhrig et al., 1999). Havia uma real necessidade de técnicas que 

permitissem resoluções superiores. No final dos anos 80 o aparecimento da Hibridação in situ 

Fluorescente  (FISH) foi revolucionário para a análise citogenética (Cremer et al., 1988; Lichter 
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et al., 1988; Pinkel et al., 1988) tornando-se uma das técnicas mais usadas em diagnóstico 

clínico (Bishop, 2010).  

A técnica de FISH permite resoluções em núcleos interfásicos entre 50kb-2Mb 

(Speicher e Carter, 2005). Consiste em hibridar sondas de ácidos nucleicos com a sequência de 

DNA complementar, podem ser usadas uma ou mais sondas em simultâneo, e é normalmente 

usada em preparações metafásicas ou interfásicas, mas também pode ser usada em tecido da 

medula óssea, esfregaços de sangue periférico, tecidos fixados, entre outros (Gozzetti e Le 

Beau, 2000).   

O melhoramento das técnicas de marcação de sondas e o desenho de sondas específicas 

com maior sensibilidade, foram essenciais para a evolução da técnica de FISH (Huber, Voith 

von Voithenberg e Kaigala, 2018). A investigação realizada para o Human Genome Project 

(Lander et al., 2001; International Human Genome Sequencing Consortium, 2004) permitiu a 

obtenção de sondas para loci únicos, o que levou a melhorias no mapeamento de genes, à 

identificação dos pontos de quebra de translocações comuns (Rowley et al., 1990; Kearney et 

al., 1991) e ao delineamento de regiões cromossómicas críticas (Jaju et al., 1999; Tosi et al., 

1999). Existe um grande número de sondas para FISH, que podem ser dividas em três grupos 

principais: sondas de cópia única (são sondas maioritariamente usadas para síndromes causados 

por microdeleções, pois são específicas para um único gene), sondas para pintura de 

cromossomas (identificam a sequência completa de um cromossoma, podem ser usadas para 

estudar anomalias numéricas ou estruturais, sendo excelentes para identificar rearranjos que 

envolvam cromossomas diferentes), sondas de sequência repetitiva (têm como alvo sequências 

repetitivas, por exemplo, sondas para sequências centroméricas e sondas para sequências 

subteloméricas) (Kearney, 2001; Speicher e Carter, 2005; Volpi e Bridger, 2008; Bishop, 2010). 

As sondas são marcadas com nucleótidos fluorescentes ou uma molécula repórter, no primeiro 

caso é possível a visualização direta da sonda com o uso de um microscópio de fluorescência, 

sendo visível um sinal colorido no local de hibridação. Devido à simplicidade e rapidez da 

marcação direta este método é o mais utilizado. No segundo caso a deteção é feita indiretamente 

(Gozzetti e Le Beau, 2000). A marcação indireta baseia-se em imuno-histoquímica, isto é, a 

capacidade de ligação de um anticorpo a um antigénio específico, quando a ligação ocorre, o 

anticorpo que está marcado com fluorocromos, vai emitir um sinal visível por microscopia de 

fluorescência (Ramos-Vara, 2005). 
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Algumas das vantagens de FISH são, o aumento no poder de resolução (5kb-2Mb) e a 

simplicidade da técnica que permite o estudo em células que não estão em divisão e, portanto, 

sem a necessidade de estabelecimento prévio de  culturas de células (Speicher e Carter, 2005). 

Uma desvantagem de FISH é que só pode ser usada quando a alteração genética é conhecida e 

estamos dependentes da disponibilidade de sondas no mercado que sejam específicas para a 

condição que está a ser estudada (Bishop, 2010). É importante notar que se trata de uma técnica 

dispendiosa e podem ocorrer ligações inespecíficas ou a hibridação pode não ocorrer, o que 

requer a repetição da técnica. Existe uma panóplia de variações da técnica de FISH e cada uma 

tem diferentes vantagens, desvantagens e aplicações (Volpi e Bridger, 2008; Bishop, 2010; 

Huber, Voith von Voithenberg e Kaigala, 2018). 

 

I.2.1 Aplicações da técnica de FISH 

As diferenças entre as técnicas baseadas em FISH são normalmente devido a variações 

nas sequências das sondas, na sua marcação e como estas são usadas em diferentes 

combinações. Estas variações na técnica de FISH, são o produto de melhoramentos na 

sensibilidade, especificidade e resolução da técnica, em conjunto com melhorias na área da 

microscopia fluorescente e maior disponibilidade em recursos genómicos e bioinformáticos 

(Volpi e Bridger, 2008). As funções das diferentes sondas e algumas variações de FISH e das 

suas aplicações são analisadas de seguida.  

As sondas para pintura de cromossomas (Whole Chromosome Painting) são sondas 

marcadas com fluorescência e são específicas para cada um dos cromossomas. As sondas vão 

hibridar com os cromossomas, o que vai permitir a visualização individual de cada 

cromossoma. Estas sondas podem ser usadas em células metafásicas e núcleos interfásicos  

sendo úteis para identificar alterações cromossómicas numéricas e estruturais com grande 

sensibilidade e especificidade (Ried et al., 1998). As sondas de sequência repetitiva hibridam 

com regiões cromossómicas específicas ou estruturas compostas por sequências curtas com 

vários milhares de cópias (Kearney, 2001). Um exemplo deste tipo de sondas, são as sondas 

centroméricas. Estas têm como alvo as sequências satélites α e β que flanqueiam o centrómero 

dos cromossomas humanos (Gozzetti e Le Beau, 2000; Kearney, 2001). Podem ser usados dois 

tipos de sondas, estas são, sondas que marcam todos os centrómeros (Kearney, 2001) e sondas 

derivadas de um único cromossoma e que irão marcar apenas o centrómero desse único 

cromossoma (Gozzetti e Le Beau, 2000). As sondas para DNA satélite hibridam com várias 
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cópias da sequência presente no centrómero, isto origina fortes sinais fluorescentes, que serão 

visíveis em células metafásicas e interfásicas diploides. Este tipo de sonda é especialmente útil 

para detetar monossomias, trissomias e outras aneuploidias (Bishop, 2010). 

 As sondas de sequência de cópia única são normalmente clones genómicos de tamanho 

variável, dependendo do tamanho do vetor de clonagem usado. Estas sondas podem ser usadas 

para detetar translocações cromossómicas específicas, inversões ou deleções, tanto em 

metáfases como em interfases (Gozzetti e Le Beau, 2000; Kearney, 2001) e são muito usadas 

para diagnosticar síndromes. Em citogenética clínica, algumas doenças como a síndrome de 

Angelman, a síndrome de Williams-Beuren, a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de 

DiGeorge, a síndrome de Smith-Magenis e a síndrome de Cri-du-chat são detetadas por FISH. 

 

I.2.2 Hibridação genómica comparativa sobre arrays de DNA (aCGH) 

Array comparative genome hybridization (aCGH) é uma técnica derivada de FISH, mas 

que permite uma análise ao genoma completo. É baseada no princípio da hibridação genómica 

comparativa (Comparative Genome Hybridization) que permite a deteção de ganhos ou perdas 

de DNA genómico (Ried et al., 1997). O DNA genómico do paciente é marcado com um 

fluorocromo verde e o DNA genómico do controlo é marcado com um fluorocromo vermelho. 

As amostras são depois co-hibridizadas com um conjunto de fragmentos genómicos que 

perfazem um genoma completo, estes estão distribuídos em diferentes spots ao longo de placas 

de array. Quando a intensidade dos dois fluorocromos é igual, um sinal amarelo é visível e a 

região é considerada normal. Quando há ganho de material cromossómico na amostra do 

paciente (duplicação) o sinal verde vai ser mais intenso. Em caso de perda de material 

cromossómico na amostra do paciente (deleção), o sinal vermelho será mais predominante 

(Bishop, 2010) (figura 2). O aCGH pode ser utilizado em amostras pré e pós-natais permitindo 

caracterizar deleções, duplicações, cromossomas marcadores e cromossomas em anel (Speicher 

e Carter, 2005). A técnica de aCGH não pode ser usada para estudar alterações cromossómicas 

que não envolvam variação no número de cópias, como as inversões ou as translocações 

equilibradas (Shaffer e Bejjani, 2004). 
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Figura 2. Esquema do funcionamento de aCGH. DNA do paciente marcado com fluorescência verde e DNA 

de referência marcado com fluorescência vermelha. Quando o número de cópias é igual tem-se um sinal 

amarelo. Quando há ganho do número de cópias no paciente (duplicações) o sinal é verde, quando há perda do 

número de cópias (deleções) o sinal é vermelho (Adaptado de Qaisar, Tayyeb e Bhat, 2017). 

 

I.3 Amplificação da sonda dependente da ligação multiplex (MLPA) 

A técnica de MLPA foi desenvolvida por Schouten et al (2002), é uma técnica semi-

quantitativa baseada em PCR multiplex e é utilizada no rastreio de alterações do número de 

cópias de DNA. Esta técnica permite analisar até 50 sequências de DNA numa única reação e 

detetar variações nos números de cópia de genes específicos (Stuppia et al., 2012). A empresa 

MRC-Holland disponibiliza mais de 300 painéis de sondas específicas para doenças genéticas 

comuns e raras (Schouten et al., 2002). 

Na técnica de MLPA são as sondas adicionadas à amostra que são amplificadas e 

quantificadas. A amplificação das sondas por PCR depende da presença das sequências alvo. 

Cada sonda (formada por duas meias sondas, 5’ e 3’ metades da sonda) é composta por dois 

oligonucleótidos, um oligonucleótido sintético curto (LPO) e outro oligonucleótido sintético 

longo (RPO) derivado de um fago M13. Estes hibridam nos locais adjacentes à sequência alvo. 

De seguida é realizada a reação de ligação que liga as duas metades da sonda (Willis, Van den 

Veyver e Eng, 2012). As sondas ligadas contêm sequências terminais idênticas o que permite a 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Estudos Citogenéticos em indivíduos em idade pediátrica com suspeita clínica de Síndrome 
de Williams: Abordagem por MLPA 

 

10 
 

amplificação simultânea por PCR com um único par de primers. Cada sonda origina um produto 

de amplificação de tamanho único, que pode variar de 130 a 500 pares de bases. Um dos primers 

de PCR está marcado por fluorescência o que permite a deteção e quantificação por eletroforese 

capilar (Schouten et al., 2002). 

 A reação de MLPA pode ser divida em quatro passos (figura 3): (1) desnaturação do 

DNA e hibridação das sondas; (2) reação de ligação; (3) amplificação por PCR; (4) separação 

dos produtos de amplificação por eletroforese e análise dos dados (Willis, Van den Veyver e 

Eng, 2012). No primeiro passo, o DNA é desnaturado e incubado com a mistura de sondas de 

MLPA. O processo de hibridação dura entre 16 a 20 horas para garantir a completa hibridação 

com as sondas. As duas metades da sonda reconhecem as sequências alvo contíguas e apenas 

na presença de complementaridade perfeita (sem uma única incompatibilidade), é que as duas 

metades da sonda se ligam e amplificam (Stuppia et al., 2012). A separação dos produtos de 

PCR é feita de acordo com o seu tamanho por eletroforese capilar em condições desnaturantes. 

Através da comparação da altura ou área dos picos relativos com os controlos, é possível 

identificar as sequências com número de cópias anormais (Schouten et al., 2002; Kozlowski, 

Jasinska e Kwiatkowski, 2008). 
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Figura 3. Diagrama esquemático da técnica de MLPA. 1- Hibridação das sondas à sequência de DNA alvo. 2- 

Ligação das duas metades das sondas hibridadas. 3- Amplificação das sondas ligadas por PCR com primers 

universais. 4- Eletroforese capilar e análise dos dados. O gráfico representa a amostra do paciente a azul e o 

controlo a vermelho para comparação. Picos acima do controlo (indicados pelas setas) indicam um aumento do 

número de cópias (Adaptado de Willis, Van den Veyver e Eng, 2012).  

  

 Num ensaio de MLPA é essencial a interpretação dos resultados. As deleções 

homozigóticas são identificadas pela ausência de picos específicos nos genes alvo quando 

comparado com a amplificação normal das sondas controlo. No entanto, em deleções 

hemizigóticas, duplicações e também em casos de variação do número de cópias (CNVs), são 

produzidas picos e/ou áreas diferentes desses picos, o que torna a interpretação dos resultados 

mais desafiante. Não esquecendo que, diferentes eficiências na reação de PCR entre as sondas 

e variações de amostra-amostra, podem causar alterações nos picos (Stuppia et al., 2012). É, 
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portanto, importante que existam softwares que facilitem a análise dos resultados, como o 

Coffalyser.Net (Coffa e den Berg, 2012), o GeneMarker, entre outros (Coffa et al., 2008; 

Jankowski et al., 2008; Cáceres et al., 2011). 

 

I.3.1 Vantagens, limitações e aplicações da técnica de MLPA 

 Antes de mencionar as principais aplicações da técnica de MLPA, é importante 

mencionar as vantagens que lhe estão associadas. Se compararmos com técnicas de citogenética 

convencional, a MLPA permite resultados mais rápidos (cerca de 48 horas), é muito sensível e 

tem uma resolução superior, que permite detetar alterações ao nível do exão (Caramins et al., 

2011). É uma técnica multiplex que permite analisar até 50 sequências alvo numa só reação, 

menos do que a técnica aCGH permite, mas a MLPA é extremamente mais barata e 

relativamente mais simples (Stuppia et al., 2012). Existem limitações na técnica de MLPA, por 

exemplo, não consegue detetar mosaicismo de baixa expressão (Kooper et al., 2009), 

poliploidias, inversões e rearranjos estruturais equilibrados (Saxena et al., 2016). 

 A técnica de MLPA pode ser aplicada no diagnóstico de síndromes causadas por 

microdeleções ou microduplicações, como a síndrome de Williams (van Hagen et al., 2007) ou 

a síndrome de DiGeorge (Sørensen et al., 2010), em casos de suspeita de autismo (Peixoto et 

al., 2017) e no estudo de alterações do número de cópias de regiões subteloméricas em pacientes 

com atraso mental idiopático, dismorfias e/ou anomalias congénitas (Rio et al., 2002; De Vries 

et al., 2003; Ravnan et al., 2006). 

 

I.4 Síndrome de Williams-Beuren: fenótipo e genótipos 

 Com uma incidência estimada de 1/7.500 nascimentos, a síndrome de Williams-Beuren 

(WBS, OMIM 194050) é uma doença genética rara causada por uma microdeleção no braço 

longo do cromossoma 7 em 7q11.23 (Strømme, Bjømstad e Ramstad, 2002). Apesar desta 

condição ter sido descrita pela primeira vez nos anos 50 (Fanconi et al., 1952; Lightwood e 

Stapleton, 1953), só no início dos anos 60, é que Williams e Beuren aprofundaram o seu estudo 

e conseguiram relacionar os diferentes sintomas e características físicas dos doentes. Devido ao 

seu trabalho e em prova do seu reconhecimento, a doença ficou conhecida como a síndrome de 

Williams-Beuren (Williams, Barratt-Boyes e Lowe, 1961; Beuren, Apitz e Harmjanz, 1962). 
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Os pacientes com WBS apresentam um padrão característico de sinais e sintomas que 

inclui tecido conjuntivo fraco, uma face típica, baixa estatura e atraso mental (Williams, Barratt-

Boyes e Lowe, 1961; Beuren, Apitz e Harmjanz, 1962; Partsch et al., 1999). A face típica é 

caracterizada por uma boca larga com bochechas cheias, lábios grossos e uma plenitude 

periorbital com uma testa larga (Schubert, 2009). Os problemas cardiovasculares manifestam-

se na forma de estenose da válvula aórtica e doença arterial periférica (Burn, 1986). Os 

pacientes sofrem de atrasos no desenvolvimento e têm dificuldades em tarefas que requerem 

análise visual e espacial, mas com performances muito superiores em tarefas que envolvam 

expressão verbal (Bellugi et al., 1990). O comportamento típico de pacientes com WBS é 

marcado por contrastes, com fracas relações sociais, mas um comportamento excessivamente 

amigável, elevada sensibilidade e empatia (Bellugi et al., 1999; Jones et al., 2000). A 

capacidade cognitiva é variável, com exemplos de atraso mental severo e outros casos com um 

nível de inteligência quase normal. Também é muito comum perturbação de hiperatividade e 

défice de atenção (PHDA) (Morris et al., 1988). Existem outros sintomas clínicos que não estão 

presentes em todos os casos, estes incluem, hipercalcemia, hipertonia, anomalias renais, 

escoliose e limitações nas articulações (Kaplan et al., 1989; Kruse et al., 1992). 

 Quando chegam à vida adulta estes indivíduos sofrem principalmente das consequências 

dos defeitos cardíacos e da hipertensão, da perda de audição, dos problemas gastrointestinais e 

do trato urinário, do hipotireoidismo subclínico, mas também da debilitação das articulações 

que afeta a coordenação e as capacidades motoras (Morris et al., 1988; Francke, 1999; 

Cambiaso et al., 2007). Ainda de notar, a alta frequência de problemas psiquiátricos como, a 

ansiedade e a depressão que, associados aos problemas físicos, fazem com que uma vida 

independente e emprego para estes doentes seja muito limitado (Davies, Howlin e Udwin, 1997; 

Davies, Udwin e Howlin, 1998; Cherniske et al., 2004). 

A microdeleção que causa WBS ocorre devido à arquitetura genómica única da região. 

A região deletada é denominada de região crítica da síndrome de Williams (WBSCR) é 

flanqueada por clusters de genes altamente homólogos e pseudogenes organizados em blocos 

repetitivos de baixas cópias chamados de duplicões (Pober, 2010). A alta homologia dos 

duplicões e a sua proximidade torna a região no cromossoma 7 propensa a não alinhar 

corretamente durante a meiose e, se houver crossing over não equilibrado, a região pode ficar 
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deletada (Pober, 2010). Na figura 4 estão esquematizadas as deleções possíveis de ocorrer em 

WBS. 

Figura 4. Esquema da arquitetura genómica da região envolvida em WBS e possíveis deleções. Estão 

representados os duplicões, todos os genes presentes em 7q11.23, assim como as deleções típicas (1.5Mb a 1.8Mb) 

e um exemplo de uma deleção atípica (Adaptado de Pober, 2010). 

A deleção mais comum leva à perda de 1.5 Mb até 1.8 Mb. Parecem não existir 

diferenças fenotípicas entre ambos os casos, exceto o risco de hipertensão, que é menos 

prevalente em indivíduos que são hemizigóticos para o gene NCF1 (Del Campo et al., 2006). 

Cerca de 2% dos pacientes têm deleções atípicas (Morris, Lenhoff e Wang, 2006). Os pacientes 

com deleções atípicas pequenas que envolvam a porção distal da região cromossómica têm as 

características comuns de WBS, no entanto se a deleção não afetar essa região os pacientes têm 

fenótipo mais subtil (Howald et al., 2006; van Hagen et al., 2007). No caso de pacientes que 

tenham uma deleção superior à típica, o fenótipo é mais complexo, incluindo severos atrasos 

de desenvolvimento e até convulsões (Marshall et al., 2008). Para além da deleção da WBSCR 

podem ainda ocorrer duplicações ou inversões da região crítica. Pacientes com uma duplicação 

têm três cópias dos genes da região crítica. Estes pacientes não são semelhantes fisicamente 

nem no seu perfil cognitivo com indivíduos afetados por WBS, apresentando dificuldades na 

expressão verbal e, em alguns casos, características de autismo (Somerville et al., 2005; Van 

der Aa et al., 2009). No caso de ocorrer uma inversão na região crítica, os indivíduos têm 

fenótipo normal e é considerado um polimorfismo benigno (Tam et al., 2008), no entanto, estes 

indivíduos têm mais risco de produzirem gâmetas com a deleção na WBSCR, devido a um 
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aumento de alinhamentos incorretos do cromossoma 7 durante a meiose (Osborne et al., 2001; 

Scherer et al., 2005).  

Em 1993, o gene codificante da proteína elastina, o gene ELN, foi identificado e 

associado a estenose da válvula aórtica (Morris et al., 1993). O mesmo gene que dois anos antes 

tinha sido mapeado no braço longo do cromossoma 7 em 7q11.2 (Fazio et al., 1991). As 

similaridades entre a estenose da válvula aórtica e WBS instigaram a teoria que o gene ELN em 

hemizigotia seria a causa de WBS (Curran et al., 1993; Ewart et al., 1993; Olson et al., 1993) 

e os estudos que se seguiram, confirmaram a teoria (Lowery et al., 1995; Mari et al., 1995; 

Nickerson et al., 1995). A perda de um alelo ELN produz a patologia cardiovascular associada 

a WBS, no entanto as outras consequências fenotípicas causadas pela perda de outros alelos são 

muito menos claras para os investigadores (Pober, 2010). Alguns genes conhecidos implicados 

no fenótipo de WBS estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1.  Genes em hemizigotia na síndrome de Williams-Beuren com efeito no fenótipo. Na tabela podemos 

ver os genes presentes em hemizigotia em pacientes com WBS, o seu potencial efeito, a probabilidade do efeito e 

a origem dos dados. A origem dos dados “outras populações humanas” referem-se a inferências tiradas a partir de 

pacientes com estenose da válvula aórtica ou populações que não são afetadas por síndrome de Williams-Beuren. 

As deleções atípicas referem-se a inferências do genótipo-fenótipo retiradas a partir de pacientes com deleções 

incomuns da região critica de Williams-Beuren (Adaptado de Pober, 2010). 

Gene em hemizigotia e 

potencial efeito 

Efeito fenotípico Origem dos dados 

FZD9 

- Osteopenia 

 

Possível 

 

Modelos de rato 

STX1A 

- Problemas de tolerância à 

glucose  

 

Possível 

 

Modelos de rato; outras 

populações humanas 

ELN 

- Arteriopatia com estenose 

vascular, hipertensão, 

crescimento excessivo de 

células do músculo vascular 

lisas 

- Pele suave com 

envelhecimento prematuro, voz 

rouca, hérnias inguinais 

- Dismorfia facial 

 

 

 

Definitivo 

 

 

 

Provável 

 

 

Possível 

 

Modelos de rato; outras 

populações humanas e 

deleções atípicas 

 

 

Outras populações humanas 

 

 

Outras populações humanas 

LIMK1 

- Habilidades visuoespaciais 

diminuídas 

 

Possível 

 

Modelos de rato e deleções 

atípicas 

CLIP2 

- Problemas visuoespaciais e 

nas habilidades motoras 

 

Possível 

 

Modelos de rato e deleções 

atípicas 
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I.4.1 MLPA como ferramenta de diagnóstico para a síndrome de Williams-Beuren 

 Após a descoberta da implicação do gene ELN na WBS começou a ser utilizada a técnica 

de FISH com sondas para o locus da elastina para a confirmação laboratorial do diagnóstico 

clínico (Borg, Delhanty e Baraitser, 1995; Nickerson et al., 1995; Brøndum-Nielsen et al., 

1997). Se a FISH mostrar a presença de apenas uma cópia do gene ELN, tem-se a confirmação 

de WBS. No entanto, o facto das duas cópias do gene ELN estarem presentes não é suficiente 

para descartar a possibilidade de WBS. Existe a possibilidade da deleção no gene ELN ser muito 

pequena, mais pequena do que a resolução da técnica de FISH permite detetar. Neste caso, uma 

grande parte da sequência do gene pode estar presente e em falta uma minúscula porção, deste 

modo, a sonda irá ligar na mesma e apresentar sinal, parecendo ter duas cópias íntegras do gene 

ELN. Portanto, a resolução da técnica utilizada em diagnóstico de WBS é muito importante. 

Também, como só são usadas sondas para o gene ELN, se existir uma deleção atípica que não 

envolva este gene, esta não será detetada. Mas, não só a técnica de FISH é aplicada no 

diagnóstico de WBS, outras técnicas incluem, microarray (CMA) e PCR quantitativo (qPCR) 

(Koehler et al., 2014). No entanto, existe outra técnica que tem o potencial de ser uma melhor 

ferramenta do que as anteriores. 

 A companhia MRC-Holland criou um painel para diagnóstico de WBS que tem 

aumentado o interesse no uso da técnica de MLPA como ferramenta principal de confirmação 

da síndrome de Williams. O painel P029 B1-0315 da MRC-Holland contém sondas para 10 

genes na região 7q11.23: FKBP6, FZD9, TBL2, STX1A, ELN, LIMK1, RFC2, CLIP2, POR e 

HSPB1. Este painel permite um mapeamento mais preciso das deleções na região crítica de 

WBS, o que torna possível a deteção de pequenas deleções atípicas (van Hagen et al., 2007), e 

com uma resolução ao nível do exão, as limitações que podem ocorrer com a técnica de FISH 

são eliminadas com esta abordagem. 

 Alguns estudos têm sido realizados para atestar a eficácia da técnica de MLPA como 

ferramenta de confirmação do diagnóstico clínico de WBS. Os resultados demonstram ser uma 

técnica de confiança, mais eficiente, com menores custos e capaz de detetar os casos de deleções 

atípicas e duplicações na região de WBS (van Hagen et al., 2007; Laurito et al., 2013; R.S. et 

al., 2015), existe portanto, a possibilidade de se vir a tornar, no futuro, a principal técnica em 

laboratórios de todo o mundo. 
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Capítulo II. Objetivos 

Um dos objetivos deste trabalho foi adquirir competências experimentais e 

conhecimento sobre o funcionamento de uma unidade de citogenética. Isto envolve, aprender 

as tarefas rotineiras de um Laboratório de Citogenética em contexto de diagnóstico pré e pós-

natal, executar técnicas de citogenética convencional necessárias para obtenção de um cariótipo 

a partir de sangue periférico ou de amostras fetais, realizar a análise microscópica, a captação 

e a edição de imagens de metáfases no software CytoVision®, concluindo com a montagem de 

cariogramas e a descrição do respetivo cariótipo seguindo a nomenclatura descrita pelo ISCN, 

assim como executar técnicas de citogenética molecular (FISH e MLPA). 

Outro objetivo deste trabalho foi implementar uma nova análise na unidade de 

citogenética do Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, Centro Hospitalar Universitário 

do Porto-EPE (CGMJM/CHUP, EPE), utilizando a técnica de MLPA e o painel SALSA P029 

B1-0315 (MRC-Holland, The Netherlands) para confirmação do diagnóstico clínico de WBS. 

Existem dois pontos importantes para a implementação desta nova análise: a otimização do 

programa de análise para garantir a correta interpretação dos dados obtidos e a obtenção de 

resultados que permitam a deteção de doentes com WBS e de indivíduos com duplicação da 

região 7q11.23. 
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Capítulo III. Materiais e Métodos 

Os protocolos utilizados neste trabalho são confidenciais e de forma a preservar o 

trabalho que é desenvolvido no Laboratório de Citogenética do CGMJM, não poderão ser 

reproduzidos detalhadamente nesta dissertação. Assim, a metodologia é apresentada de forma 

explicativa, mas sem os dados que estão sob sigilo profissional. 

 

III.1 Cultura de linfócitos a partir de sangue periférico 

 O sangue periférico é o tecido mais utilizado para estudos citogenéticos pós-natais. É 

um tecido de fácil obtenção, permitindo ter resultados de forma rápida. De referir ainda que os 

reagentes e as técnicas de cultura são simples e de baixos custo (Clouston, 2001).  

As amostras de sangue periférico para a realização do cariótipo devem ser colhidas com 

seringas estéreis e um anticoagulante, normalmente heparina sódica ou heparina de lítio. A 

cultura de sangue periférico pode ser iniciada alguns dias após a colheita da amostra, no entanto, 

é aconselhável que se inicie a cultura em 24 horas para melhores resultados. É extremamente 

importante ser cuidadoso durante o transporte e armazenamento das amostras devendo-se evitar 

temperaturas extremas; é aconselhável manter as amostras à temperatura ambiente ou 

refrigeradas a 4º C até serem processadas (Keagle e Gersen, 2013).  

Após a receção das amostras, estas são registadas no sistema informático do laboratório. 

No CGMJM, cada amostra tem uma etiqueta que contém o nome, data de chegada da amostra, 

assim como o número do caso. 

 

III.1.1 Sementeira 

Para as amostras de sangue periférico são realizadas culturas em suspensão utilizando 

tubos estéreis de 12 mL. Na unidade de citogenética do CGMJM são realizadas três culturas 

por amostra e são usados dois meios diferentes (synchroset® e karyotiping®). Duas culturas 

são iniciadas em meios diferentes e uma terceira cultura é iniciada após a manipulação das duas 

primeiras. Os meios de cultura são soluções salinas equilibradas que contêm aminoácidos, 

açúcares, polissacáridos, nutrientes e tampões que permitem controlar o pH, a pressão osmótica 

e fornecer energia para o crescimento celular (Clouston, 2001). Existem suplementos que têm 

de ser adicionados ao meio para garantir as melhores condições possíveis para o crescimento 

celular, estes são: a L-glutamina, o soro fetal bovino, os antibióticos, os antifúngicos e a 
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fitohemaglutinina (PHA), que é essencial para estimular a divisão celular dos linfócitos (Benn 

e Delach, 2008). 

Na cultura de sangue periférico, não é necessário fazer nenhum tratamento à amostra 

antes de iniciar a cultura, exceto raras exceções, como por exemplo, quando uma amostra para 

cariótipo é recebida em EDTA, em vez de em heparina sódica ou de lítio. Nestes casos, é 

necessário fazer duas lavagens com meio heparinizado para remover o EDTA, uma vez que o 

EDTA interfere com a PHA, causando redução do índice mitótico (Clouston, 2001). As 

amostras são distribuídas por tubos que contêm o meio de cultura e são colocados numa estufa 

em sistema fechado (sem trocas gasosas). A estufa é mantida a cerca de 37º C, porque culturas 

de tecidos humanos têm melhor crescimento quando mantidas à temperatura do corpo humano 

(Lawce e Brown, 2017). As culturas de células do sangue periférico não requerem muita 

manutenção e, uma vez que é usado um sistema fechado para a cultura celular, o risco de 

contaminações microbianas é reduzido. As amostras são mantidas durante um tempo específico 

de 72 ou 96 horas (Keagle e Gersen, 2013). Durante a cultura é realizada a sincronização celular. 

As células em divisão ficam estabilizadas num ponto do ciclo celular e quando se reinicia o 

ciclo, as células vão estar sincronizadas. Uma maneira de fazer esta sincronização é adicionar 

timidina à cultura. A timidina em excesso vai diminuir a frequência da síntese de DNA, assim 

as células ficam bloqueadas na fase S do ciclo celular. A timidina, que também é um nucleósido, 

em excesso, vai interferir com a síntese do nucleósido dCTP, pois deve existir na célula um 

balanço entre as quantidades disponíveis de cada um dos nucleótidos para que se inicie a 

replicação. Esta redução na concentração de dCTP vai atuar como um fator limitante na síntese 

de DNA e os linfócitos ficam no início da fase S do ciclo celular por longos períodos de tempo 

(Clouston, 2001). O bloqueio com a timidina dura normalmente entre 16 e 20 horas, se atuar 

menos tempo não teremos um número suficiente de células bloqueadas, mas tempos de atuação 

superiores podem causar a morte celular (Stubblefield, 1969). Para remover o efeito da timidina 

usamos desoxicitidina (Wheater e Roberts, 1987). Após o efeito da timidina ser interrompido, 

a replicação do DNA recomeça, deste modo, as células continuam o ciclo e atingem a fase 

mitótica simultaneamente (Clouston, 2001). 

 

 III.1.2 Manipulação 

Após as células estarem em cultura o tempo apropriado e existirem suficientes células 

em divisão, o próximo passo é a manipulação. Existem três passos principais durante a 
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manipulação, estes são: adicionar o inibidor mitótico, adicionar a solução hipotónica e adicionar 

o fixador. Outro passo importante é a centrifugação. Cada solução como, o meio de cultura, a 

solução hipotónica e o fixador só é removida após a centrifugação (Lawce e Brown, 2017). 

De modo a se obter um número suficiente de células em metáfase é necessário adicionar 

um inibidor mitótico, sendo a mais usada a colquicina. A colquicina liga-se a dímeros de 

tubulina, impedindo quer a polimerização, quer a despolimerização dos microtúbulos. O tempo 

de exposição é diretamente proporcional ao número de metáfases presentes, mas os 

cromossomas serão mais curtos e condensados (Lawce, 2002). Neste caso, uma vez que é 

realizado o passo de sincronização, o tempo de atuação da colquicina tem de ser reduzido, 

portanto, cerca de 10 minutos é suficiente e conseguem-se obter cromossomas com elevada 

resolução (Clouston, 2001).  

O passo seguinte é o tratamento hipotónico. A solução hipotónica usada no CGMJM é 

o cloreto de potássio (KCl), este tem uma concentração salina menor do que a do citoplasma 

celular e, por osmose, a água entra nas células. A entrada de água faz as células ficarem túrgidas 

e este passo é essencial para garantir que os cromossomas se espalhem na lâmina. É necessário 

ter cuidado com o tempo do choque hipotónico, uma vez que tempo excessivo pode causar a 

lise das células antes do espalhamento. No entanto, tempos de exposição demasiado curtos não 

vão turgir as células e vai causar repercussões negativas no espalhamento (Keagle e Gersen, 

2013). Outro ponto importante é a temperatura a que a solução hipotónica se encontra, é 

aconselhável que o choque ocorra a 37º C, o que facilita e aumenta a rapidez com que a água 

entra na membrana celular (Lawce e Brown, 2017). 

A solução de fixação pára a ação da solução hipotónica e fixa as células (Lawce e 

Brown, 2017). O fixador utilizado é metanol absoluto e ácido acético glacial na proporção de 

3:1. É extremamente importante fazer a solução de fixador imediatamente antes do seu uso, 

uma vez que, esta absorve facilmente água da atmosfera, afetando a qualidade dos cromossomas 

e da coloração (Keagle e Gersen, 2013). O primeiro fixador deve ser adicionado lentamente 

com agitação contínua das células ou podemos obter preparações sujas e com baixa qualidade 

mitótica. Após o primeiro fixador as células ficam mais fortes, de certo modo, endurecidas, e 

as subsequentes adições de fixador podem ser realizadas mais rapidamente (Lawce e Brown, 

2017). As células após fixadas podem ser armazenadas por longos períodos de tempo a 4ºC. A 

manipulação só está completa após o espalhamento dos cromossomas que vai ser desenvolvido 

mais à frente. A figura 5 esquematiza os passos envolvidos na cultura não sincronizada de 
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linfócitos a partir de sangue periférico e manipulação para obtenção de cromossomas para 

análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representação esquemática do procedimento de cultura não sincronizada de células de sangue 

periférico e manipulação. Este procedimento com algumas alterações é usado para todos os tipos de amostras. 

(Adaptado de Keagle e Gersen, 2013). 

 

III.2 Cultura de células a partir de líquidos amnióticos, vilosidades coriónicas e peles 

O líquido amniótico é obtido através de uma amniocentese, que é normalmente realizada 

entre a 15ª e 17ª semanas de gestação. São colhidos cerca de 20 mL de líquido amniótico para 

dois ou mais tubos estéreis. As amostras devem ser transportadas rapidamente e à temperatura 

ambiente (Boyle e Griffin, 2001). 

No CGMJM são estudadas amostras de tecido sólido que incluem, as biópsias de pele, 

as vilosidades coriónicas e os produtos de abortamento. É de notar que, algumas amostras de 

tecidos sólidos como, os produtos de abortamento, não são estéreis antes da colheita, o que 

aumenta o risco de existir contaminação microbiana. Para além da situação anterior, existe 

ainda a possibilidade de os tecidos já estarem mortos quando foram coletados. Estas duas 

situações fazem com que o número de células viáveis, seja muito reduzido ou inexistente 
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dificultando a análise citogenética (Lawce e Brown, 2017). Estas amostras devem ser 

transportadas e coletadas em tubos de cultura estéreis contendo meio de transporte específico 

para os tecidos (Keagle e Gersen, 2013). 

Após a receção das amostras e registo no sistema informático, estas são identificadas 

com etiquetas. No CGMJM as amostras de líquido amniótico são designadas por “LA”, as 

vilosidades coriónicas por “V” e os tecidos sólidos são identificados por um “T”, seguido do 

respetivo número de caso à semelhança dos sangues.  

 

III.2.1 Sementeira de líquidos amnióticos 

As células presentes no líquido amniótico necessitam de se fixar a uma superfície para 

crescer, portanto, são realizadas culturas em monocamada em frascos de cultura (Keagle e 

Gersen, 2013). No CGMJM o meio de cultura usado para culturas de líquido amniótico é o 

bioAMF®. Nestas amostras são realizadas três culturas primárias. As culturas são iniciadas em 

caixas de cultura diferentes, quando se realiza a primeira mudança de meio, em vez de descartar 

o meio de cultura inicial, este é colocado numa nova caixa de cultura e é iniciada uma nova 

cultura numa estufa diferente. Deste modo, caso surjam complicações nas culturas iniciais, tem-

se uma cultura de reserva. 

O líquido amniótico é constituído por células com origem na pele, no trato urinário, 

gastrointestinal e do ámnion, normalmente referidas como, amniócitos. Grande parte das 

células presentes no líquido amniótico estão mortas, a morrer ou não são indicadas para análise 

citogenética (Keagle e Gersen, 2013). Portanto, o primeiro passo é avaliar a aparência da 

amostra recebida. As amostras de líquido amniótico tendem a apresentar uma cor amarela. Após 

a avaliação visual, as amostras devem ser centrifugadas a baixa velocidade para concentrar as 

células viáveis. O sedimento resultante da centrifugação é utilizado para iniciar as culturas 

(Boyle e Griffin, 2001). As culturas de líquido amniótico são mantidas em sistema aberto 

(permite trocas gasosas). Para facilitar as trocas gasosas são usadas caixas de cultura com 

tampas com filtro que permitam trocas gasosas ou desaperta-se um pouco a tampa das caixas 

de cultura. As estufas usadas na cultura de líquidos amnióticos são estufas de CO2 que mantêm 

um nível constante de 5% de CO2. O nível de 5% de CO2 em conjunto com o bicarbonato 

presente no meio de cultura ajusta o pH para os valores ideais de 7.25-7.40 (Lawce e Brown, 

2017). Tal como as culturas a partir de sangue periférico, a temperatura na estufa é mantida a 

37ºC. A humidade na estufa deve manter-se nos 97% para prevenir a desidratação da cultura e 
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consequente morte das células (Keagle e Gersen, 2013). Os líquidos amnióticos requerem 

períodos de cultura mais longos, para além disso, este tipo de culturas necessita de mudanças 

do meio quando a concentração de nutrientes e aditivos essenciais para o crescimento celular 

está reduzida (Boyle e Griffin, 2001). Uma vez que, a taxa de crescimento destas amostras não 

é regular, é necessário monitorizar as caixas de cultura periodicamente num microscópio 

invertido até que haja um número suficiente de células em divisão para começar a manipulação 

celular. O período de cultura de líquidos amnióticos poderá durar até três semanas (Keagle e 

Gersen, 2013). Nos casos em que o crescimento das colónias é diminuído pode ser necessário 

realizar subculturas para obter material suficiente para análise (Boyle e Griffin, 2001). 

 

III.2.2 Tratamento e cultura a partir de vilosidades coriónicas 

As vilosidades coriónicas crescem a partir do córion e providenciam uma área de 

contacto superior com o sangue materno durante a gravidez (Hogge, Hogge e Golbus, 1986). O 

procedimento invasivo de recolha destas amostras é normalmente realizado entre as 10ª e 12ª 

semanas de gestação. As amostras devem ser transportadas em meio de cultura para transporte 

com heparina, para evitar coagulação do sangue em volta da vilosidade (Boyle e Griffin, 2001). 

Antes de iniciar a cultura, as vilosidades coriónicas têm de ser bem limpas. Deve ser eliminado 

o máximo de contaminação por tecido materno ou partículas de sangue presentes, este passo é 

realizado à lupa e são usadas duas agulhas estéreis para separar o material (Boyle e Griffin, 

2001). Este passo é relativamente complicado e requer experiência e a capacidade de diferenciar 

visualmente o tecido materno do tecido fetal. Apesar da limpeza cuidada da amostra diminuir 

os riscos de contaminação materna, é aconselhável em casos de fetos do sexo feminino realizar 

despiste de contaminação materna, para garantir que a análise citogenética do material fetal seja 

correta. Após a limpeza da amostra, a mesma deve ser cortada em pedaços de menores 

dimensões com a ajuda de pontas de seringas estéreis ou um bisturi. Por fim, após a ação 

mecânica anterior, é realizado um passo de digestão enzimático com tripsina e colagenase para 

obter uma suspensão celular (Keagle e Gersen, 2013). A cultura é realizada do mesmo modo 

que a dos líquidos amnióticos e o mesmo meio é utilizado. As caixas são examinadas após dois 

ou três dias e o meio é mudado quando necessário. Tal como os líquidos amnióticos pode ser 

necessário fazer subcultura. Quando houver suficiente crescimento celular as caixas estão 

prontas para a manipulação (Boyle e Griffin, 2001). 
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III.2.3 Tratamento e cultura a partir de fibroblastos 

Estas amostras após receção devem ser limpas em meio de cultura reforçado com 

antibióticos e antifúngicos (Boyle e Griffin, 2001). De seguida, tal como com as amostras de 

vilosidades coriónicas, as amostras são cortadas em menores dimensões e é realizada a digestão 

enzimática para obter uma suspensão celular (Keagle e Gersen, 2013). A cultura é realizada do 

mesmo modo e com o mesmo meio que os líquidos amnióticos e vilosidades coriónicas. As 

caixas são examinadas após dois ou três dias e sempre que necessário o meio é mudado. Como 

os casos anteriores, pode haver a necessidade de realizar subculturas, quando houver suficiente 

crescimento celular as caixas estão prontas para a manipulação celular (Boyle e Griffin, 2001).  

 

III.2.4 Manipulação 

A manipulação celular de culturas de líquido amniótico, vilosidades coriónicas, peles e 

produtos de abortamento segue um procedimento semelhante ao usado na manipulação de 

culturas de linfócitos. Quando as caixas estiverem prontas para manipulação, o primeiro passo 

é a adição da solução Chromosome Resolution Addictive (CRA). Esta solução é um aditivo que 

previne a condensação dos cromossomas e promove o alongamento dos mesmos (Lawce e 

Brown, 2017). Após a incubação com CRA, é necessário adicionar o inibidor mitótico, a 

colquicina, e deixar a mesma atuar. Como já foi referido, as culturas de líquidos amnióticos, 

vilosidades coriónicas, peles e produtos de abortamento são mantidas em caixas de cultura e 

crescem aderidas à superfície da caixa. Para ressuspender as células, é necessário realizar um 

tratamento enzimático; para isto é utilizado uma enzima proteolítica, a tripsina. A adição da 

tripsina vai causar a separação das células da superfície e estas ficam livres no meio de cultura 

possibilitando a sua manipulação (Keagle e Gersen, 2013). É acrescentado meio de cultura para 

inibir a ação da tripsina e o conteúdo da caixa de cultura é transferido para um tubo de 

centrifugação. Os passos seguintes da manipulação são quase iguais aos descritos para os 

linfócitos com pequenas diferenças. A solução de KCl utilizada para o choque hipotónico está 

numa menor concentração que a usada na manipulação de culturas de linfócitos e soro fetal 

bovino é adicionado à solução de KCl. O tempo de atuação do choque também é mais 

prolongado. O fixador usado para os líquidos amnióticos e peles é metanol e acido acético 

glacial, mas na proporção de 6:1 nas duas primeiras adições de fixador e a proporção de 3:1 nas 

subsequentes adições de fixador.  
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III.3 Espalhamento 

O passo final da manipulação é o espalhamento das lâminas e este é um passo crucial 

para obter preparações com boa qualidade. O objetivo é obter um espalhamento em que estejam 

presentes um número suficiente de metáfases, bem espalhadas, com pouca sobreposição de 

cromossomas e sem citoplasma. As células que se encontram turgidas entram em contacto com 

a lâmina, o fixador começa a espalhar-se e a evaporar (Clouston, 2001). À medida que o fixador 

evapora, a tensão superficial exerce pressão de tal modo, que as células são comprimidas entre 

o menisco do fixador e a lâmina. A membrana celular fragilizada pelo choque hipotónico estica 

à medida que a célula fica espalmada e ocupa uma maior área na lâmina. Quanto mais tempo 

demorar a evaporação, mais fina fica a membrana celular e mais espalhados ficam os 

cromossomas. No entanto, a evaporação excessivamente prolongada pode levar à formação de 

pequenos buracos na membrana celular e consequente perda de cromossomas, resultando em 

metáfases incompletas. A evaporação demasiado rápida não permite a membrana celular esticar 

o suficiente e fica visível uma camada escura citoplasmática por cima das metáfases (Spurbeck 

et al., 1996; Clouston, 2001; Lawce e Brown, 2017). Portanto, de modo a se obter uma 

velocidade de evaporação favorável ao espalhamento, deve-se monitorizar a temperatura e a 

humidade (Keagle e Gersen, 2013). No presente trabalho, os melhores resultados foram obtidos 

com temperaturas entre os 23-25ºC e a humidade entre os 50% e os 60%. Existem outros fatores 

que afetam a taxa de evaporação do fixador, estes incluem: a concentração da suspensão celular; 

a condição da lâmina (seca ou húmida); a duração do tratamento hipotónico e o tipo de solução 

hipotónica usada; o fluxo de ar; a altura a que a suspensão celular é pipetada e o ângulo da 

pipeta durante o espalhamento (Clouston, 2001; Lawce e Brown, 2017). Após cada lâmina ser 

espalhada, estas ficam em cima de uma placa de aquecimento para secarem. À medida que se 

espalham as lâminas deve-se avaliar a qualidade do espalhamento através da observação destas 

lâminas de teste num microscópio em contraste de fase. Em contraste de fase os cromossomas 

devem parecer cinzentos pálidos. Uma aparência muito escura, brilhante ou presença de 

material citoplasmático irá causar problemas mais tarde quando se realizar o bandeamento 

(Clouston, 2001). Pode-se também avaliar e ajustar a concentração da suspensão celular 

dependendo se as células estão muito densas ou demasiado diluídas na lâmina. 

Após o espalhamento, as lâminas são envelhecidas durante 16 a 18 horas numa estufa a 

60ºC. Em certas situações, como nos casos urgentes, o envelhecimento pode ser acelerado ao 

colocar as lâminas durante três horas a 90ºC. O envelhecimento das lâminas causa a 

desidratação da cromatina, isto é essencial para garantir um bom bandeamento e vai ajudar a 
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eliminar bandas difusas e aumentar o contraste das bandas (Lawce, 2017). Vai haver sempre 

especialistas que têm mais aptidão para o espalhamento do que outros, isto porque, apesar de 

serem bem conhecidas as variáveis que afetam o espalhamento das lâminas, o procedimento é 

por vezes comparado a uma arte e o melhor é simplesmente praticar até a parte intuitiva da 

habilidade ser dominada (Lawce e Brown, 2017). 

 

III.4 Bandeamento GTL 

O bandeamento GTL utiliza o corante Leishman em vez de Giemsa, as bandas 

resultantes são, logicamente, iguais às obtidas por Giemsa. Na experiência do laboratório de 

citogenética do CGMJM, o corante Leishman produz bandas mais contrastadas, facilitando a 

análise dos cromossomas. Existem diferentes metodologias para a obtenção de bandas G, o 

mais comum é utilizar tripsina que vai rearranjar a cromatina de modo a permitir que o corante 

se ligue e realce as bandas G (Lawce, 2017). Após a atuação da tripsina, as lâminas são 

colocadas num tampão fosfato pH 6.8 que vai interromper a ação da tripsina (Benn e 

Tantravahi, 2001). Num suporte horizontal, colocam-se as lâminas e cobre-se a superfície das 

lâminas com corante e deixa-se atuar. Por fim, as lâminas são limpas em água de modo a 

remover o corante em excesso. Devem ser feitas primeiro lâminas de experiência. As lâminas 

de experiência são usadas para testar e avaliar o tempo de tripsinização, assim como, a eficácia 

do corante. Se houver necessidade, o tempo de tripsina é ajustado, também o tempo de atuação 

do corante pode ter de ser corrigido, dependendo do quão escuras ou claras as bandas dos 

cromossomas se apresentam (Lawce, 2017). Os resultados do bandeamento podem ser variáveis 

e é importante saber corrigir quando surgem complicações. Cromossomas com aparência difusa 

significa que, muito provavelmente, houve um envelhecimento insuficiente das lâminas antes 

de serem coradas (Lawce, 2017). Cromossomas que estiveram expostos à tripsina durante 

tempo excessivo são dilatados e pálidos, por vezes com segmentos em falta. Cromossomas 

expostos durante tempo insuficiente à tripsina são escuros e com pouca distinção entre as 

bandas claras e escuras (Benn e Tantravahi, 2001). 

 

III.5 Construção do cariograma 

 Uma vez os cromossomas bandeados, o próximo passo é a análise ao microscópio ótico 

para detetar anomalias numéricas e/ou estruturais. As lâminas devem ser observadas com 

atenção, campo a campo, até se encontrarem células em metáfase. Esta observação é feita 
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inicialmente com a objetiva de 10×. É também aconselhável avaliar todas as lâminas 

disponíveis e definir quais as melhores (muitas metáfases, cromossomas compridos, bem 

espalhados e poucas sobreposições). Após encontrarem-se metáfases, é utilizada a objetiva de 

imersão 100×, se a metáfase tiver a qualidade suficiente, a mesma é contada e analisada. No 

caderno de laboratório, o número de caso e a lâmina que se está a observar deve ser apontado 

com as respetivas coordenadas, para que seja possível encontrar de novo a metáfase de 

interesse. O cariótipo da metáfase analisada é também anotado no caderno de laboratório. 

Durante a contagem são selecionadas as melhores metáfases e estas são captadas com um 

software específico em associação com uma câmara acoplada ao microscópio ótico. No 

CGMJM, o software utilizado é o CytoVision®. Após a captação, os cromossomas são 

organizados em cariogramas e analisados. Existem vários critérios para o número de células 

contabilizado e analisado e a decisão depende do laboratório. No CGMJM são seguidas as 

indicações da European Cytogeneticist Association (ECA) (Silva et al., 2019). Na análise pós-

natal de sangues periféricos e biópsias de tecidos sólidos, devem ser analisadas cinco metáfases 

e contadas 15 metáfases. No entanto, em certas situações, podem ser contadas ou analisadas 

células adicionais, um exemplo, são os casos de suspeita de mosaicismo, nestes casos, são 

contadas 25 metáfases e cinco são analisadas. Os casos de mosaicismo de baixa expressão, 

quando a linha celular alterada tem uma percentagem igual ou inferior a 10%, são observadas 

50 a 100 metáfases e dessas pelo menos cinco são analisadas.  

Os parâmetros para análise pré-natal são diferentes, sendo normalmente analisadas 

cinco metáfases e 15 metáfases contadas, em pelo menos duas culturas diferentes. Se houver 

suspeita de mosaicismo ou pseudomosaicismo (< 2% da linha celular é alterada) pode ser 

necessário analisar culturas adicionais. O número de células contadas e analisadas tem de ser 

suficiente para despistar o mosaicismo, portanto no mínimo 30 células até um máximo de 100 

células.  

É importante que as imagens obtidas para análise sejam de excelente qualidade, isto 

porque, a análise cromossómica envolve a observação atenta dos cromossomas X e Y e a 

comparação de todos os pares de homólogos, banda a banda. Deve-se ter imagens que permitam 

observar cada um dos cromossomas homólogos sem estes terem nenhuma parte sobreposta. No 

caso de um cromossoma com partes sobrepostas, é necessário que esta parte sobreposta esteja 

visível em ambos os homólogos no mínimo em duas outras metáfases para confirmar que não 

estão presentes anomalias estruturais. No final, as imagens digitais são guardadas no sistema 

informático e impressas para se efetuar o relatório final. As lâminas são limpas e armazenadas 
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para o caso de haver a necessidade de confirmar alguma metáfase mais tarde. No CGMJM a 

análise é sempre confirmada por uma segunda pessoa, por vezes algumas alterações estruturais 

são subtis e difíceis de identificar, este controlo de qualidade é importante para apresentar 

resultados fiáveis.  

 

 

III.6 FISH com sonda para a região crítica da síndrome de Williams-Beuren 

No CGMJM é utilizado um kit da Cytocell® para confirmação de WBS por FISH. O kit 

contém uma sonda marcada a vermelho que hibrida na região normalmente deletada em WBS 

e uma sonda controlo para o centrómero do cromossoma 7 que está marcada a verde. Este kit é 

ideal para ser aplicado em células de cultura de sangue periférico fixadas com metanol e ácido 

acético na proporção de 3:1. É de notar que, a fluorescência das sondas sofre diminuição da sua 

intensidade quando exposta à luz, por isso, deve-se limitar o tempo de exposição ou de 

preferência trabalhar num ambiente com pouca luz.  

O primeiro passo é limpar as lâminas com metanol e realizar o espalhamento. Deve-se 

espalhar uma gota de cada tubo disponível da cultura. Posteriormente, em contraste de fase, o 

espalhamento é avaliado e seleciona-se que tubo apresenta melhor índice mitótico. Após 

selecionar o melhor espalhamento, a lâmina é lavada numa solução salina de citrato de sódio 

(SSC) à temperatura ambiente, seguida de passagens sucessivas em soluções de concentrações 

crescentes de etanol (70%, 85%, 100%) para causar desidratação. Após a lâmina secar, as 

sondas são adicionadas por cima da gota do material e uma lamela é colocada e selada com 

cola. De seguida as lâminas são colocadas num equipamento chamado ThermoBrite™ que foi 

desenvolvido para automatizar os passos de desnaturação e hibridação da técnica de FISH. A 

lâmina é colocada no equipamento onde é desnaturada por dois minutos a 75ºC. Posteriormente, 

a temperatura do equipamento desce até aos 37ºC e fica overnight a hibridar. No dia seguinte, 

após remoção da lamela e cola, as lâminas são lavadas numa mistura de SSC e um detergente 

(igepal®). Finalmente as lâminas são montadas com VECTASHIELD® e DAPI. Em volta da 

lamela a lâmina é selada com verniz. A lâmina é guardada no frio e no escuro para que a 

coloração se desenvolva. Posteriormente, as lâminas estão prontas para a visualização num 

microscópio de fluorescência. Com este kit, células normais devem apresentar dois sinais 

vermelhos e dois sinais verdes. Células com a deleção da região de síndrome de Williams vão 

mostrar apenas um sinal vermelho e dois sinais verdes para o centrómero. 
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III.7 Extração de DNA a partir de sangue periférico em EDTA 

Na unidade de citogenética do CGMJM a extração de DNA a partir de sangue periférico 

em EDTA é realizada com o BioRobot EZ1 da QIAGEN®. Este equipamento realiza a extração 

de DNA automaticamente e permite diminuir os passos de manipulação manual ajudando a 

diminuir a possibilidade de erros e contaminações (Oldham et al., 2012). Este equipamento foi 

utilizado para extrair DNA para realizar a técnica de MLPA. O kit utilizado é o kit EZ1 DNA 

Blood 350 μl, e como o nome indica, são usados 350 μl de sangue completo. O kit contém, os 

tubos para amostra, os tubos de eluição, as pontas de filtro, os tubos para as pontas de filtro e 

os cartuchos com os reagentes necessários. Os cartuchos contêm partículas magnéticas, o 

tampão de lise, o tampão de lavagem e o tampão de eluição. O equipamento permite realizar 

lavagens com etanol a 80% além das lavagens com o tampão presente no cartucho dos 

reagentes. Este passo é muito importante, uma vez que a lavagem com etanol ajuda a reduzir o 

conteúdo em sal e é aconselhável ter cuidado com a concentração de sal no DNA quando este 

vai ser usado na técnica de MLPA. O BioRobot permite a extração de DNA de seis amostras 

de cada vez em cerca de 30 minutos. 

 

III.8 MLPA 

O projeto síndrome de Williams (PSW) pretendeu implementar o uso da técnica de 

MLPA em associação com o painel SALSA P029 B1-0315 (MRC Holland, The Netherlands), 

como ferramenta para confirmação do diagnóstico clínico de WBS. Para tal foi necessário testar 

a eficácia do painel. De modo a garantir que o painel é fiável, é importante ter amostras de 

pacientes que estão bem caracterizados. As amostras usadas para testar a técnica de MLPA 

provinham de pacientes encaminhados do serviço de Cardiologia Pediátrica do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto. Os testes foram realizados na unidade de citogenética do 

Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães (CGMJM). Para testar o funcionamento desta 

nova análise, foram usados quatro controlos e amostras de 10 pacientes que tinham sido 

previamente testados pela técnica de FISH: cinco pacientes sem WBS, quatro afetados por WBS 

e um paciente que não tem WBS, mas tem uma duplicação da região 7q11.23. Esta última 

amostra foi inserida no projeto, uma vez que, a técnica de MLPA com o painel P029 consegue 

detetar e caracterizar a extensão da duplicação. É importante testar a capacidade do painel em 

detetar e caracterizar casos de duplicação, porque é uma das vantagens oferecidas por este tipo 
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de análise. As amostras dos 10 pacientes foram catalogadas e identificadas (PSW1 até PSW10), 

assim como, os controlos (NOT2, MMF1, JO, JO2). O DNA foi extraído a partir de sangue 

periférico em EDTA com o BioRobot EZ1 da QIAGEN®. A técnica de MLPA foi realizada 

com o painel SALSA P029 B1-0315, (MRC Holland, The Netherlands) de acordo com as 

instruções do fabricante. Por fim, a análise dos dados foi realizada com o programa 

Coffalyser.Net. 

 

III.8.1 Quantificação de DNA 

 Após o DNA extraído das amostras, o mesmo foi quantificado. Para tal, usamos o 

NanoDrop™, um espectrofotómetro. O resultado indica a concentração de DNA presente e 

permite avaliar a pureza do mesmo, através da razão 260nm/280nm. Com a concentração de 

DNA de cada amostra definida, são feitos cálculos para definir a quantidade de DNA e água 

que se tem de adicionar a cada tubo. O objetivo é ter uma quantidade de DNA de 150 µg por 

tubo, para se obterem os melhores resultados possíveis. 

III.8.2 Protocolo MLPA 

Um dos primeiros passos é programar o termociclador para a reação de MLPA. O 

programa utilizado está representado na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 6. Programa do termociclador para a reação de MLPA. 
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Durante a quantificação do DNA os tubos são colocados num suporte numa determinada 

ordem, esta ordem é mantida ao longo de todo o ensaio. O primeiro passo é retirar o número 

apropriado de tubos para os controlos e as amostras que vão ser testados, identificar as tampas 

dos tubos e colocá-los na ordem correta no suporte. Adiciona-se a cada tubo a água e o DNA 

na proporção adequada para obter uma quantidade de 150 µg de DNA. Num tubo à parte 

identificado faz-se a mistura de hibridação que é constituída pelas sondas e tampão. Quando 

são realizadas as master mixes, como a mistura de hibridação, a mistura de ligação e a mistura 

de PCR é recomendado serem preparadas imediatamente antes de usar. Também é importante 

preparar um volume superior ao que se vai necessitar; neste caso preparou-se sempre as master 

mixes a contar com um tubo e meio a mais. 

Os tubos são colocados num termociclador e o DNA é desnaturado por cinco minutos a 

98ºC. De seguida a temperatura no termociclador desce até aos 25ºC, neste momento a mistura 

de hibridação é adicionada a cada tubo. A temperatura no termociclador atinge os 95ºC durante 

um minuto permitindo a incubação de seguida a temperatura diminui para os 60ºC e a amostra 

fica a hibridar 18 horas.  

No dia seguinte, são preparadas a mistura de ligação (liga as duas metades da sonda) e 

a mistura de PCR. A mistura de ligação é composta por água ultrapura, dois tampões e a enzima 

ligase 65. A mistura de PCR é composta por água ultrapura, primers e a enzima polimerase. 

Quando a temperatura no termociclador está nos 54ºC adiciona-se a mistura de ligação a cada 

tubo e é realizado um período de incubação de 15 minutos, seguido de cinco minutos a 98ºC 

para inativar a enzima ligase 65. A temperatura no termociclador desce até aos 20ºC, adiciona-

se a mistura de PCR e continua-se o programa do termociclador (figura 6). 

Posteriormente, são preparadas as placas que vão ser usadas no sequenciador que por 

eletroforese capilar separa os fragmentos de diversos tamanhos. Os ficheiros informáticos são 

inseridos num software e os resultados analisados. 

 

III.8.3 Análise dos resultados 

Por norma, o programa utilizado na unidade de citogenética do CGMJM para análise 

dos dados de MLPA é o GeneMarker®. O programa GeneMarker® inicialmente estava a 

cometer erros na análise dos dados obtidos. O programa apresentava um aumento do número 

de cópias para as sondas de referência, por isso, após contactar a empresa que fabrica o painel, 

decidiu-se utilizar o Coffalyser.Net, um software que foi criado pela mesma empresa. A análise 
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com o Coffalyser.Net permitiu obter os resultados esperados e funcionou como uma experiência 

de aprendizagem, que levou a que se percebesse porque o programa GeneMarker® estava a 

cometer erros e corrigir esses erros. Uma vez que este painel contém um grande número de 

sondas e se está perante grandes deleções, o programa GeneMarker® tenta corrigir, o que este 

interpreta como uma diminuição do sinal (signal sloping). Algoritmos complexos no software 

fazem correções através do aumento do sinal de todas as sondas por igual (no caso de uma 

deleção) ou da diminuição do sinal de todas as sondas (no caso de uma duplicação), causando 

o sinal aumentado ou diminuído das sondas de referência, respetivamente. Para solucionar este 

problema é necessário fazer uma comparação interna com as sondas de referência no programa 

GeneMarker®. O Coffalyser.Net já contém as definições indicadas para otimizar a análise dos 

painéis disponibilizados pela empresa MRC-Holland, o que tornou o processo mais simples e 

elucidativo, ajudando a compreender os problemas que se estavam a ter com o GeneMarker®. 

No Coffalyser.Net cada sonda vai ter um valor, se este for abaixo de 0.7 vai representar uma 

diminuição do número de cópias, valores acima de 1.3 vão representar um aumento do número 

de cópias. 
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Capítulo IV. Resultados e Discussão 

IV.1 Experiência de Citogenética Convencional 

 Após um período inicial de observação e de se ter adquirido as competências 

necessárias, foram tratadas mais de 400 amostras de sangue periférico que chegaram para 

análise à unidade de Citogenética do CGMJM. Foi realizado o estudo de 25 amostras de sangue 

periférico e duas amostras de líquido amniótico com o objetivo de obter o cariótipo. Na tabela 

2 estão descritas as indicações clínicas, as células contadas e analisadas, assim como o cariótipo 

das 25 amostras de sangue periférico e das duas amostras de líquido amniótico estudadas. 

 

Tabela 2. Resultados das 25 amostras de sangue periférico e das duas amostras de líquido amniótico 

estudadas. Na tabela está descrita a indicação clínica, o tipo de tecido, as células analisadas e contadas assim 

como o cariótipo. 

OAT- Oligo-asteno-teratozoospermia; PDI- Perturbação do Desenvolvimento Intelectual; PHDA- Perturbação de 

Hiperatividade e Défice de Atenção; PC- Perímetro Cefálico; SA- Sangue Periférico; LA- Líquido Amniótico 

Caso Indicação clínica 

Tipo 

de 

tecido 

Células 

analisadas 

Células 

contadas 
Cariótipo 

1 Planeamento familiar SA 5 25 46,XY 

2 Abortamentos de repetição SA 8 24 46,XX 

3 Procriação medicamente assistida SA 5 25 46,XX 

4 OAT grave SA 5 25 46,XY 

5 Infertilidade primária + OAT SA 5 25 46,XY 

6 Malformação fetal LA 5 15 47,XX, +18 

7 OAT SA 5 25 46,XY 

8 Baixa estatura + Pesquisa de mosaicismo SA 5 25 46,XY 

9 
Infertilidade + Azoospermia + 

Confirmação síndrome de Klinefelter 
SA 6 24 47,XXY 

10 Baixa estatura SA 7 27 46,XX 

11 

Disfunção motora distal dos membros 

superiores + Sinais de Parkinson e 

piramidalismo 

SA 5 25 46,XY 

12 Azoospermia SA 5 25 46,XY 

13 Baixa estatura + Suspeita de Turner SA 6 26 46,XX 

14 Baixa estatura SA 5 25 46,XX 

15 Filha com rob(13;14)(q10;q10) SA 5 15 45,XY,rob(13;14)(q10;q10) 

16 Filha com rob(13;14)(q10;q10) SA 5 15 46,XX 

17 
PDI ligeiro+ PHDA + PC e estatura no 

limite inferior + Dismorfia craniofacial 
SA 7 13 46,XX 

18 Azoospermia SA 6 25 46,XY,inv(1)(p13.1q21) 

19 Cardiopatia Conotruncal SA 5 15 46,XX 

20 Ginecomastia SA 5 25 46,XY 

21 
Trissomia do cromossoma 16 em mosaico 

(baixa expressão) detetado por aCGH 
LA 6 94 46,XX 

22 Infertilidade primária + OAT SA 5 25 46,XY 

23 OAT SA 5 25 46,XY 

24 Infertilidade + OAT grave SA 5 25 46,XY 

25 OAT grave SA 5 25 46,XY 

26 Infertilidade + OAT grave SA 5 25 46,XY 

27 Infertilidade + OAT grave SA 5 25 46,XY 
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Das 27 amostras estudadas existem seis casos de interesse. O caso número seis era uma 

amostra de líquido amniótico que veio para análise por terem sido detetadas malformações 

fetais na ecografia. Após a análise, esta amostra apresentava um cariótipo de 47,XX,+18. Este 

é um caso de trissomia do cromossoma 18 ou síndrome de Edwards e é uma das aneuploidias 

mais comuns. Tem uma percentagem de mortalidade muito elevada à nascença e as crianças 

que nascem com vida sobrevivem pouco tempo (Cereda e Carey, 2012). 

 O caso número nove era um paciente infértil e azoospérmico. Esta amostra veio para 

estudo de microdeleções no cromossoma Y. O resultado da MLPA mostrou a presença de um 

cromossoma X extra, ou seja, a síndrome de Klinefelter (47,XXY). Após o resultado obtido por 

MLPA era necessário comprovar o mesmo citogeneticamente. Seguiu-se a contagem de 24 

células e a análise de mais seis, todas as células apresentavam cariótipo 47,XXY, comprovando 

ser um indivíduo com a síndrome de Klinefelter, o que explica a azoospermia e infertilidade 

que este paciente sofre (Paduch et al., 2008). 

 Os casos número 15 e 16 são um casal que tem uma filha com o cariótipo 

45,XX,rob(13;14)(q10;q10). O mais comum em casos de translocações robertsonianas é um 

dos pais apresentar o mesmo cariótipo que a sua descendência (Zhao et al., 2015). Isto acabou 

por ser confirmado com o caso número 15 que era o pai. Este apresentava a mesma alteração 

que a sua filha, tendo cariótipo 45,XY,rob(13;14)(q10;q10). Tanto o pai como a filha são 

fenotipicamente normais, pois trata-se de uma translocação equilibrada, no entanto, correm 

maior risco de infertilidade, abortos espontâneos ou descendência com anomalias 

cromossómicas (Keymolen et al., 2011). 

 O caso número 18 era um indivíduo que veio para análise por ser azoospérmico. Na 

análise inicial parecia tratar-se de um indivíduo com cariótipo normal. A análise atenta dos 

cromossomas mostrou uma inversão pericêntrica no cromossoma 1, sendo o cariótipo do 

indivíduo 46,XY,inv(1)(p13.1q21). A consulta da literatura demonstrou que outros casos de 

inversão no cromossoma 1 já foram associados a infertilidade, oligospermia e azoospermia 

apesar de serem maioritariamente inversões de maiores dimensões (Hofherr et al., 2011; 

Balasar et al., 2017). Nesta situação, este paciente será encaminhado para aconselhamento 

genético e mais testes têm de ser realizados para garantir que esta inversão é a razão da 

azoospermia, por exemplo através da sequenciação do breakpoint da inversão. No caso do 

breakpoint da inversão provocar a perda de algum gene responsável pela espermatogénese, isto 
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poderá justificar a azoospermia presente neste paciente (Balasar et al., 2017). Outra razão 

poderá ser o emparelhamento incorreto devido à inversão durante a formação dos gâmetas. Os 

cromossomas incorretamente emparelhados podem levar à interrupção da espermatogénese, 

azoospermia ou redução na concentração de espermatozoides (Chandley et al., 1987). 

 O caso número 21 foi um caso de uma gravidez interrompida em que tinha sido detetada 

por aCGH uma trissomia do cromossoma 16 em mosaico de baixa expressão com cerca de 12% 

ou menos da linha celular com o cariótipo 47,XX,+16. Infelizmente, a trissomia não foi possível 

de confirmar citogeneticamente e apesar de terem sido contadas muitas células nenhuma 

apresentava o cromossoma 16 extra. Isto não é incomum e por vezes em casos de mosaicismo, 

especialmente de baixa expressão, são necessárias técnicas moleculares (como aCGH, SNP 

arrays e NGS) para se detetarem estas anomalias (Newey et al., 2017) 
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IV.2 Técnica de MLPA com o painel P029 B1-0315 como método de confirmação do 

diagnóstico clínico da Síndrome de Williams-Beuren 

 

 A experiência relativamente à validação do painel P029 B1-0315 MLPA como método 

de confirmação do diagnóstico clínico da Síndrome de Williams-Beuren foi bem-sucedida e 

como a tabela 3 mostra, os resultados obtidos foram os esperados. O relatório completo de todas 

as amostras e controlos encontra-se no anexo 1. 

 

Tabela 3. Resultados da análise por MLPA com o painel P029 B1-0315. Na tabela podemos ver a indicação 

clínica para cada um dos pacientes, o género e o resultado. 

Amostras Indicação clínica Género Resultado 

PSW1 
Estenose da válvula aórtica +  

Estenose periférica 
Feminino Normal 

PSW2 Suspeita de WBS Feminino Doente com WBS 

PSW3 Suspeita de WBS Masculino Doente com WBS 

PSW4 Cardiopatia + ADPM Feminino Doente com WBS 

PSW5 Suspeita de WBS Feminino Doente com WBS 

PSW6 Suspeita de WBS Masculino Normal 

PSW7 
ADPM + Atraso de linguagem +  

Dismorfias ligeiras 
Masculino 

Duplicação da região 
7q11.23 

PSW8 Suspeita de WBS Masculino Normal 

PSW9 ADPM + Dismorfias Feminino Normal 

PSW10 Cardiopatia + Atraso do crescimento Feminino Normal 

ADPM - Atraso Global do Desenvolvimento Psicomotor; Suspeita de WBS - pacientes que apresentam um grande 

número de características associadas a WBS 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Estudos Citogenéticos em indivíduos em idade pediátrica com suspeita clínica de Síndrome 
de Williams: Abordagem por MLPA 

 

37 
 

Conseguiu-se confirmar que cinco dos pacientes (PSW1, PSW6, PSW8, PSW9 e 

PSW10), não têm WBS, não apresentando qualquer tipo de deleção ou duplicação na região 

crítica de WBS (figura 7). De notar, que um dos pacientes neste grupo (PSW10), apresentava 

cardiopatia e atraso do crescimento, mas a FISH teve resultado normal. Após a análise dos 

resultados da MLPA, nenhuma deleção ou duplicação foi detetada. Quando se obteve o 

cariótipo da paciente este era 45,XX,rob(13;14) e os pais tinham cariótipo normal. Trata-se de 

uma translocação robertsoniana de novo e, normalmente, o fenótipo é normal. Neste caso é 

importante notar que indivíduos com anomalias congénitas, um fenótipo anormal e uma 

translocação robertsoniana devem ser testados para dissomia uniparental (DUP) (Yip, 2014), o 

que poderia explicar o fenótipo anormal que esta paciente apresenta, no entanto, este estudo 

encontrava-se fora do contexto deste trabalho. 

Figura 7. Gráfico da análise da amostra PSW9. Como se pode observar, na área a azul, não existe nem ganho 

nem perda do número de cópias para nenhuma das sondas. Em frente à área a azul vê-se o resultado para as sondas 

de referência que não mostram nem ganhos nem perdas no número de cópias. Estes resultados são indicativos de 

um indivíduo normal, sem nenhuma deleção ou duplicação na WBSCR. 

 

Quatro dos pacientes (PSW2, PSW3, PSW4 e PSW5) têm a microdeleção típica de WBS 

(figura 8). Estes pacientes não apresentam deleções nos genes POR e HSPB1 que se encontram 

fora da região normalmente deletada em 7q11.23. Infelizmente, nenhum dos pacientes 

apresentava uma deleção atípica, o que seria uma oportunidade para testar mais uma das 

vantagens da técnica de MLPA com o painel P029 B1-0315. No entanto, era expectável, uma 
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vez que a percentagem de casos de WBS causados por deleções atípicas é extremamente baixa 

(~2%) (Morris, Lenhoff e Wang, 2006). 

 

Figura 8. Gráfico da análise da amostra PSW5. Podemos observar uma deleção que se estende até ao gene 

CLIP2, no entanto, não há ganho ou perda no número de cópias para os genes POR e HSPB1. Trata-se, portanto, 

de uma deleção típica (entre 1.5 Mb e 1.8Mb), a deleção mais comum em doentes de WBS. 

 

A amostra PSW7 apresenta uma duplicação da região 7q11.23. Este paciente tem um 

quadro clínico que não se insere em WBS. A duplicação 7q11.23 é caracterizada pela 

duplicação de 1.5 Mb até 1.8 Mb da WBSCR e não existem critérios de diagnóstico formais 

(Mervis et al., 1993). O gráfico da análise (figura 9), apresenta uma duplicação da região 

normalmente deletada em pacientes de WBS. A duplicação estende-se do gene FKBP6 até ao 

gene CLIP2, inclusive. No entanto, não há duplicação para os genes POR e HSPB1, o que 

permite inserir esta duplicação no grupo das duplicações típicas da região 7q11.23 (1.5 Mb até 

1.8 Mb). Isto é importante para o seguimento clínico destes pacientes, uma vez que os pacientes 

com duplicações significativamente maiores ou menores da região 7q11.23 podem ter um perfil 

clínico distinto. A identificação da extensão da duplicação é, portanto, essencial para saber qual 

o melhor curso de tratamento a seguir (Mervis et al., 1993). 
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 Figura 9. Gráfico da análise da amostra PSW7. É visível uma duplicação que se estende do gene FKBP6 até 

ao gene CLIP2. As sondas para os genes POR e HSPB1 não apresentam variação no número de cópias, 

comprovando tratar-se de uma duplicação típica da região 7q11.23. 

 

Para finalizar, este painel permitiu confirmar com relativa rapidez e através de uma 

metodologia mais simples o diagnóstico clínico de WBS. Quando comparado com FISH, os 

resultados são obtidos mais rapidamente e os custos são mais reduzidos. Devido à raridade de 

deleções atípicas em WBS e como nenhum dos pacientes testados eram portadores, não foi 

possível testar a capacidade do painel em detetar estes casos. No entanto, uma vez que a técnica 

funcionou e, acima de tudo, a configuração do programa de análise foi bem-sucedida, pode-se 

inferir que se conseguiu detetar estes casos raros, como a literatura comprova (van Hagen et al., 

2007; Laurito et al., 2013). O painel permitiu não só a deteção da duplicação, mas também, a 

caracterização da extensão da duplicação, algo que só é normalmente possível com CMA e 

técnicas moleculares. O painel P029 WBS está em constante melhoramento e no futuro mais 

sondas para os genes na região 7q11.23 poderão ser acrescentadas. Em especial, sondas para o 

gene NCF1, que já foi associado a um menor risco de hipertensão quando deletado e, portanto, 

oferece informação importante para gerir o tratamento destes pacientes (Del Campo et al., 

2006). 

Assim, no contexto de uma doença como WBS, caracterizada por um fenótipo tão 

característico, a existência de um teste que permita a confirmação rápida e a baixo custo da 
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suspeita do clínico é uma mais valia para a unidade de citogenética do CGMJM assim como 

para os pacientes. 

 

Capítulo V. Conclusões 

Com este estágio foi possível observar e participar na rotina diária de um laboratório de 

citogenética, aprendendo técnicas de citogenética convencional e de citogenética molecular. 

A experiência adquirida em citogenética convencional mostrou-me uma mais valia que 

estas técnicas são para o diagnóstico de pacientes. Através de técnicas relativamente simples é 

possível, rapidamente, visualizar e analisar os cromossomas. Apesar das limitações das técnicas 

convencionais, ainda hoje, é o melhor método para realizar a análise inicial de um paciente. Isto 

porque permite imediatamente confirmar se há alterações cromossómicas numéricas assim 

como alterações cromossómicas estruturais que sejam visíveis a uma resolução de 5 Mb. Assim, 

a citogenética convencional tem sido a base do diagnóstico citogenético ao longo de vários anos 

e continuará a ter um grande impacto, uma vez que, é o único modo de diretamente visualizar 

um genoma na sua globalidade. 

Logicamente, a citogenética convencional não será apropriada para o estudo de todos os 

tipos de alterações cromossómicas. A síndrome de Williams causada por uma microdeleção é 

impossível de detetar com técnicas de citogenética convencional. A técnica de MLPA com o 

painel P029 B1-0315, não só permitiu distinguir doentes com WBS de indivíduos saudáveis, 

mas também permitiu determinar a extensão das duplicações 7q11.23. A técnica é muito 

superior à técnica de FISH, permitindo resoluções superiores e custos mais baixos. Assim, 

futuramente a MLPA com o painel P029 B1-0315 será uma mais valia para o CGMJM 

permitindo confirmar suspeitas clínicas de WBS rapidamente e oferecendo uma alternativa 

mais barata e simples que a CMA para determinar a extensão das duplicações 7q11.23. 

Este trabalho permitiu ainda experienciar o ambiente de trabalho de um laboratório de 

citogenética, onde, responsabilidade, excelência e resultados rápidos são essenciais. Um 

diagnóstico rápido pode salvar vidas e em casos de diagnóstico pré-natal, pode ser a diferença 

entre prosseguir com uma gravidez ou tomar a decisão da sua interrupção. 

 Foi uma grande responsabilidade e honra trabalhar na unidade de citogenética do 

CGMJM assim como com o resto da equipa do centro. Este trabalho permitiu confirmar o 

interesse em citogenética clínica e motivar para tentar seguir uma carreira na área. 
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7. Anexos 
 

Anexo 1 

Resultados da análise de todos os controlos e amostras usadas na experiência de MLPA com o 

painel P029 B1-0315, (MRC Holland, The Netherlands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise do controlo NOT2. 
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Figura 11. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise do controlo MMF1. 
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Figura 12. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise do controlo JO. 
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Figura 13. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise do controlo JO2 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Estudos Citogenéticos em indivíduos em idade pediátrica com suspeita clínica de Síndrome 
de Williams: Abordagem por MLPA 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW1. 
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Figura 15. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW2. 
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Figura 16. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW3. 
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Figura 17. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW4. 
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Figura 18. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW5. 
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Figura 19. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW6. 
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Figura 20. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW7. 
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Figura 21. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW8. 
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Figura 22. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW9. 
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Figura 23. Folha de resultados do programa Coffalyser.Net. Resultados da análise ao paciente PSW10. 


