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RESUMO 

 

A Osteogênese Imperfeita é uma doença genética caracterizada por fragilidade e 

deformidade esquelética, onde o quadro clínico pode variar desde simples 

deformidades ósseas à forma letal perinatal. A alta variabilidade clínica apresentada 

pelos indivíduos afetados ocorre devido ao tipo e à localização da mutação em um 

dos dez genes relacionados a doença. A grande heterogeneidade genética existente 

exige a utilização de técnicas da biologia molecular para o diagnóstico e 

compreensão das correlações genótipo: fenótipo da doença. Um dos genes 

relevantes associados com as formas recessivas da Osteogênese Imperfeita é o 

gene LEPRE-1 codificador da proteína prolil 3 – hidroxilase 1. Esta é uma das três 

proteínas componentes do complexo responsável pela prolil 3 - hidroxilação das 

cadeias de pró-colágeno alfa 1 formadoras da molécula  do colágeno tipo I, 

expresso, predominantemente em ossos, tendões e pele. Este projeto de pesquisa 

teve como objetivo analizar o gene LEPRE-1 em oito pacientes não consanguineos 

com Osteogênese Imperfeita tipo grave sugestivos de herança autossômica 

recessiva por meio do sequenciamento direto dos exons 1, 3, 5, 6 e 14  do gene. 

Além disso, o resultado gerado foi utilizado para avaliar a eficiência da técnica de 

triagem de mutações por Polimorfismo Conformacional de Fita Simples (SSCP) por 

meio da comparação de resultados entre as metodologias de triagem de mutações e 

sequenciamento direto do gene. Foi identificada, no exon 6, uma mutação de troca 

de nucleotídeos em heterozigose, c.1087A>G / p.Lys363Glu, levando a produção do 

aminoácido ácido glutâmico ao invés da lisina em um dos pacientes avaliados. Não 

foram encontradas mutações em nenhum dos pacientes para os demais exons 

analisados. Estes resultados corroboram dados gerados por meio de SSCP, e 

sugerem grande eficiência da técnica de triagem para o gene LEPRE-1 para formas 

recessivas de Osteogênese Imperfeita. 

Palavras-chave: Osteogênese Imperfeita. Gene LEPRE-1. Herança autossômica 

recessiva. Sequenciamento direto. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Osteogenesis Imperfecta (OI) is a genetic desease characterized by patient’s bone 

fragility and deformity, in which severity ranges from a barely detectable connective 

tissue disorder to lethality in the perinatal period. The diversity of clinical variability in 

patients is caused by the different location or type of mutations in one of the ten 

genes related with the disease. This wide clinical variability difficults the perfect 

clinical diagnoses, due to that the use of molecular biology techniques becomes 

necessary to obtain a correct diagnoses and for genotype: phenotype correlation. 

One of the relevant genes associated with recessive forms of OI is the LEPRE-1 

gene, responsible for encoding the prolyl 3 – hidroxylase 1 protein. This protein and 

two others are components of the complex responsible for pro-collagen alfa 1 chains 

3 prolyl hydroxylation. The target of this research was to analyze the LEPRE-1 gene 

in eight non consanguineous patients clinically diagnosed as severe Osteogenesis 

Imperfecta suggestive of autossomic recessive heritage by DNA sequencing of exons 

1, 3, 5, 6 and 14 of the gene. In addition, the data obtained was used to analyze the 

efficiency of the SSCP technique by comparing the results between screening for 

mutations methodologies and gene sequencing methodologies. On exon 6, for 

instance, a mutation in one patient was found: a heterozygose base change 

(c.1087A>G / p.Lys363Glu), consequently, lysine was produced instead of glutamic 

acid. On the other exons, there was no mutation found on the patients chosen. All the 

results obtained in this research were compatible with datas generated by SSCP and 

suggest high efficient of SSCP technique for LEPRE-1 gene to recessive cases of 

Osteogenesis Imperfecta.  

 

 

 

 

Key words: Osteogenesis Imperfecta. LEPRE-1 gene. DNA sequencing. Autossomic 

recessive heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Osteogênese Imperfeita (OI) é uma doença genética que possui heterogeneidade 

alélica e de lócus apresentando padrão de herança autossômica dominante, na 

maioria dos casos, e autossômico recessivo em aproximadamente 5 ou 6% das 

famílias (KÖRKÖ et al., 1998; DIJK et al., 2011). A principal característica clínica dos 

pacientes com OI é a fragilidade óssea, sendo assim também chamada de “doença 

dos ossos frágeis ou de vidro” (KÖRKKÖ et al.,1998). O quadro clínico da doença 

pode variar de um número de fraturas maior do que o encontrado em pessoas não 

afetadas pela doença, presença de esclera azulada, deformidade óssea e até a 

forma letal perinatal, onde não é possível a sobrevivência ou mesmo o nascimento 

do indivíduo devido ao alto número de fraturas, falência respiratória e deformidades 

ósseas no corpo do bebe ainda no período intra-uterino (SILLENCE et al., 1988). 

 
  

Nas formas autossômicas dominantes a OI é causada por mutações nos genes 

COL1A1 e COL1A2 do colágeno tipo 1, localizados nos cromossomos 7 e 17, 

respectivamente, sendo que essas mutações são mais frequentes no primeiro gene 

citado (KÖRKKÖ et al.,1998). A Osteogênese Imperfeita também pode ser causada 

por mutações em outros oito genes: SERPINH1, SERPINF1, FKBP10, PLOD2, SP7, 

LEPRE1, CRTAP, PPIB, responsáveis, geralmente, pelas formas mais graves da 

doença e associadas a um padrão de herança autossômico recessivo (DIJK et al., 

2011; HOMAN et al., 2011; LAPUNZINA et al., 2010; WILLAERT et al., 2009, 

MORELLO et al., 2006 e CABRAL et al., 2007).  

 

De acordo com os estudos de Gray em 1969 (apud KIM, 1992), foram detectadas 

evidências de OI em uma múmia egípcia datada do ano 1000 a.C., sugerindo assim 

que essa doença existe desde a Antiguidade. Porém, a primeira descrição clínica da 

doença foi dada por Malebranche no ano de 1678 (apud KIM, 1991). Atualmente, 

estima-se que a incidência da OI na população mundial seja de, em média, 1 

indivíduo doente para 21.000 nascimentos (HUBER, 2007). No Brasil, a incidência 

de indivíduos afetados é de 1:15.000 (SANTILLI et al., 2005). 
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1.1  O Colágeno e sua estrutura 

 

As moléculas de colágeno são proteínas que possuem propriedades que dão 

resistência e elasticidade às estruturas anatômicas nas quais elas ocorrem. Essas 

moléculas são encontradas no tecido conjuntivo, como nos tendões, na camada 

córnea dos olhos, nas cartilagens e na matriz orgânica dos ossos (LENINGHER, 

2001).  

 

As cadeias polipeptídicas que formam cada uma dessas proteínas têm estrutura 

helicoidal simples, contendo uma hélice única, orientada à esquerda, com 3 resíduos 

de aminoácidos por volta. O colágeno possui em sua composição: 35% de glicina, 

11% de alanina, 21% de prolina e hidroxiprolina. A sequência de aminoácidos no 

colágeno é, geralmente, uma unidade tripeptídica, glicina – X – prolina ou glicina – X 

– hidroxiprolina, onde o X pode ser qualquer um dos 20 aminoácidos padrão. A 

Glicina, por ser o menor aminoácido, é o único compacto o suficiente para ocupar a 

posição axial da hélice, e por isso, as mutações que resultam na sua substituição por 

outros aminoácidos perturbam muito a estrutura helicoidal. Nessa molécula, a 

resistência mecânica é aumentada devido o enrolamento helicoidal de múltiplos 

segmentos em uma super-hélice, que se desenvolve em sentido oposto ao 

enrolamento das hélices polipeptídicas individuais. Essas hélices, na molécula de 

colágeno tipo 1 (Figura 1), são formadas por 3 cadeias (formando uma hélice tripla) 

de pró-colágeno: duas de pró-colágeno alfa-1 e uma de pró-colágeno alfa-2 

(LENINGHER, 2001; NUSSBAUM et al., 2001).  
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Figura 1: Estrutura da molécula de colágeno. A) Cadeia de pró-colágeno, onde está representada a 

unidade tripeptídica ; a molécula X pode ser qualquer um dos 20 aminoácidos; a molécula Y pode ser 

uma molécula de Prolina ou de Hidroxiprolina. B) Estrutura da super hélice. FONTE: ALBERTS et al., 

1994. 

 

1.2  Os genes causadores da Osteogênese Imperfeita 

 

 

A OI possui grande heterogeneidade de lócus. As formas autossômicas dominantes 

da doença são causadas por mutações nos genes COL1A1 e COL1A2, 

responsáveis por codificar as cadeias de pró-colágeno (duas cadeias de pró- 

colágeno alfa 1 e uma cadeia de pró-colágeno alfa 2, respectivamente) que, juntas, 

formam a estrutura de tripla hélice da molécula do colágeno tipo I. Mutações nestes 

genes podem ocasionar alteração na estrutura da molécula do colágeno ou redução 

da sua produção (MORELLO et al., 2006, KÖRKKÖ et al.,1998, GAJKO-GALICKA., 

2002). 

 

As formas autossômicas recessivas foram recentemente identificadas e podem ser 

causadas por mutações em diferentes genes, entre eles o SERPINH1, SERPINF1, 

FKBP10, PLOD2, SP7, LEPRE1, CRTAP, PPIB (DIJK et al., 2011; HOMAN et al., 
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2011; LAPUNZINA et al., 2010; WILLAERT et al., 2009). O gene SERPINH1 codifica 

a proteína HSP47 encontrada no retículo endoplasmático. Esta proteína se liga à 

molécula de pró-colágeno e a acompanha ao Complexo de Golgi, juntamente com a 

proteína PPIB. Acredita-se então que essa proteína monitora a formação e 

estabilização da tripla hélice durante sua locomoção pela via de secreção (DIJK et 

al., 2011). Já o gene SERPINF1 é responsável por codificar a enzima PEDF (Protein 

Pigment Epithelium-Derived Factor) e possui, dentre várias funções, a de fator 

antiangiogênico e fator da diferenciação celular. Nos ossos, sabe-se que essa 

proteína também possui a função de regulação da osteoprotegerina, uma proteína 

que inibe a maturação dos osteoclastos (células do tecido ósseo responsáveis pela 

reabsorção da matriz óssea) por bloqueamento do precursor de mediação da 

proliferação e diferenciação RANKL do osteoclasto. O baixo nível de 

osteoprotegerina pode resultar em um aumento do número de osteoclastos que, 

consequentemente, ocasiona o aumento da reabsorção óssea (HOMAN et al., 2011; 

BECKER e al. 2011 , DIJK et al., 2011). O gene FKBP10 codifica a enzima FKPB 65, 

uma isomerase peptil prolil cis-trans que também tem atividade de chaperona. 

Presente no reticulo endoplasmático, alterações na proteína causam atraso na 

secreção do colágeno e dilatação do retículo endoplasmático (FORLINO et al., 

2011). Já o gene PLOD2 produz a enzima lisil hidroxilase 2, que na sua ausência 

ocasiona uma hidroxilação insuficiente do telopeptideo do colágeno, levando à 

formação anormal da molécula. O gene SP7 produz uma enzima chamada Osterix 

codificadora de um fator de transcrição osteoblasto - específico que seria 

indispensável para a formação do osso (LAPUNZINA et al., 2010). Os genes 

CRTAP, LEPRE1 e PPIB codificam, respectivamente, as proteínas da cartilagem 

associada, a prolil 3 hidroxilase - 1 e a ciclofilina B prolil cis/trans isomerase  que 

juntas formam o complexo da prolil 3 - hidroxilação. (WILLAERT et al., 2009). Todos 

os genes citados, sua função e modificações que podem ocorrer na realização da 

sua função caso ocorram mutações encontram-se descritas na figura 2.   
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Gene Proteína Função da Proteína Alteração de sua 
função em caso de 

mutações 

COL1A1 Pró-colágeno alfa 1 Codifica as cadeias de 
pró-colágeno alfa 1 da 
molécula do colágeno 

Diminuição da 
produção de colágeno 

tipo I 

COL1A2 Pró-colágeno alfa 2 Codifica a cadeia de 
pró-colágeno alfa 2 

Alteração na 
conformação da tripla 

hélice 

CRTAP Proteína da 
Cartilagem Associada 

(CRTAP) 

Se junta ao complexo 
formado pelas proteínas 
PPIB e LEPRE-1. Além 
pra prolil 3-hidroxilação, 

o complexo age na 
modificação cis trans e 

possui função de 
chaperona iniciando a 
formação helicoidal da 
cadeia do colágeno. 

Redução da prolil 3- 
hidroxilação; excesso 
de modificações pós-

traducionais  

FKBP10 FKBP65 Apresenta atividade 
prolil cis-trans 

isomerase, pode ajudar 
na formação da 

molécula do colágeno 

Sem excesso de 
modificações pós-

traducionais   

LEPRE-1 Prolil 3-hidroxilase 1 A mesma descrita para 
o gene CRTAP 

Excesso de 
modificações pós-

traducionais, redução 
da prolil 3-hidroxilação 

PLOD2 Lisil Hidroxilase 2 O telopeptídeo lisil 
hidroxilase 2 modifica os 

resíduos de lisina dos 
telopeptideos do 
colágeno tipo I 

Redução da 
hidroxilação das lisinas 

do colágeno tipo I 
ocasionando sua má 

formação  

PPIB Ciclofilina B A mesma descrita para 
o gene CRTAP 

Redução da prolil 3-
hidroxilação e excesso 
de modificações pós-

traducionais  

SERPINF1 PEDF Fator de inibição da 
angiogênese. 

Experimentos provaram 
que esta proteína tem 
função na formação e 
remodelação óssea 

Sem excesso de 
modificações pós-

traducionais   
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SERPINH1 HSP47 Monitora a integridade 
da tripla helix do pró-
colágeno tipo I na via 

Retículo 
endoplasmático/ cis-

Golgi 

Sem excesso de 
modificações pós-

traducionais  

SP7 Osterix Fator de tradução 
Osteoblasto-específico 

que mostrou ser 
essencial para a 

formação óssea em 
camundongos 

Sem excesso de 
modificações pós-

traducionais  

Figura 2: Genes causadores da OI, suas respectivas proteínas e alterações de função em caso de 

mutações. Modificado de Dijk et al. (2011) 

. 

1.3 O complexo da prolil 3 - hidroxilação 

 

A prolil 3 - hidroxilação é um mecanismo de modificação pós-traducional onde o 

aminoácido Prolina, localizado na posição 986 (Pro986) das duas cadeias de pró-

colágeno alfa 1 dos colágenos tipos I e II sofre a prolil 3 - hidroxilação (Figura 3). 

Essa modificação facilita a formação e estabilização da tripla hélix da molécula do 

colágeno. As proteínas formadoras do complexo se encontram na proporção de 

1:1:1 (MARINI et al., 2007). Todas essas proteínas são muiltifuncionais com funções 

extracelulares independentes (CHANG et al., 2010). A proteína PPIB, também 

denominada de ciclofilina B (CyPB), é codificada pelo gene PPIB e é encontrada em 

abundância no retículo endoplasmático (RE) e nas vias de secreção. Essa proteína é 

responsável pela isomerização cis/trans das prolinas nas moléculas de colágeno, ou 

seja, a mesma transporta o peptídeo prolil para que ocorra a mudança na 

configuração da prolina (de cis para trans) que é necessária para a formação correta 

da tripla hélix. A inibição da CyPB em cultura de fibroblastos causou um aumento 

das modificações nas cadeias de colágeno tipo I. Sabe-se que essa proteína age em 

interação com a chaperona HSP47 e também se liga a dissulfito isomerase para 

aumentar a sua atividade de chaperona. Mutações no PPIB geram códons de 

parada prematuro ou proteínas mal formadas (PYOTT et al., 2011). 
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A proteína da cartilagem associada, codificada pelo gene CRTAP que está 

localizado no cromossomo 3p22.3, foi primeiramente encontrada em cultura de 

condrócitos e em cartilagem de embriões de galinhas e ratos (CASTAGNOLA et al., 

2007). A CRTAP age como proteína auxiliar (helper protein), é encontrada no 

retículo endoplasmático e altamente homóloga ao final amino da P3H1. Ratos knock-

out apresentam redução na prolil 3 – hidroxilação nas duas cadeias de pró – 

colágeno alfa 1 (CHANG et al., 2010; MARINI et al., 2007). 

A Prolil 3 – hidroxilase é uma proteína multifuncional codificada pelo gene LEPRE-1 

que está localizado no cromossomo 1p34.1. É pertencente à família das proteínas 2 

– oxoglutarato dioxigenase, que, juntamente com as outras proteínas da família 

(prolil 4- hidroxilase, lisil hidroxilases e isoformas P3H), catalizam mudanças pós – 

traducionais específicas do colágeno no retículo endoplasmático. Dentre as suas 

funções, foi observado a ação de proteoglicana da matrix extracelular (leprecan) e 

de supressor de crescimento (Gros 1). Essa proteína é a única do complexo que 

possui uma sequência de recuperação do retículo endoplasmático - KDEL. Essa 

sequência é formada por 4 aminoácidos (‘lis-asp-glu-leu’, origem da sigla) que 

servem de sinal para o retorno ao RE caso essas proteínas sejam transportadas 

para outra organela. Mutações no LEPRE-1 podem causar a redução da prolil 3 – 

hidroxilação (MARINI et al., 2007; VRANKA et al.,2004). Este é o maior gene do 

complexo, constituído de 15 exons, e o que apresenta maior número de mutações 

descritas, ao todo vinte e três, fato que levou à escolha deste gene para este estudo. 

Não se sabe ao certo como é feita a prolil 3- hidroxilação por esse complexo, porém, 

a ausência dessa modificação atrasa a formação da tripla hélix da molécula do 

colágeno causando uma modificação em excesso (overmodification) de sua região 

helicoidal (CHANG et al. 2010). Isso acontece porque a prolil 3- hidroxilação não é a 

única mudança pós - traducional que ocorre na molécula do colágeno. Antes desta, 

os resíduos de prolina na posição Xaa – Pro – Gly e de lisina na posição Xaa – Lys – 

Gly de toda a molécula são hidroxilados pelas enzimas prolil 4 – hidroxilase (P4H) e 

lisil hidroxilase (LOH), respectivamente. O atraso na formação da tripla hélix acaba 

expondo a molécula a essas modificações por mais tempo, ocasionando a má 

formação das moléculas dessa proteína (RAGHUNATH et al., 1994). 
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 Figura 3: Representação esquemática do complexo da prolil 3-hidroxilação. Os genes codificadores 

dos componentes do complexo são traduzidos no RE onde eles se juntam formando uma unidade 

que se liga ao colágeno. O complexo modifica, pós-traducionalmente, o resíduo Pro986 nas duas 

cadeias de pró-colágeno alfa 1. A prolil  4 – hidroxilase (P4H) e a lisil hidroxilase (LOH) hidroxilam as 

prolinas na posição Yaa e as lisinas nas sequências Gly-Xaa-Yaa em toda a extensão das cadeias de 

colágeno não estruturalmente formadas. FONTE: MARINI et al., 2007. 

 

1.4  Classificação da Osteogênese Imperfeita 

 

Devido a alta variabilidade clínica encontrada em pacientes portadores dessa 

enfermidade e para melhor compreensão da mesma pelos médicos e pacientes, 

Sillence e colaboradores (1979) propuseram uma classificação de acordo com dados 

clínicos, radiológicos e histórico familiar, onde a doença foi dividida em 4 tipos: 

 

 OI tipo I: é a forma mais leve da doença, os pacientes apresentam estatura 

normal, número baixo de fraturas, pouca deformidade óssea, possível perda 

de audição e em alguns casos os pacientes apresentam deformidades nos 

dentes, denominada Dentinogênese Imperfeita, sendo sub-classificados como 

OI tipo B se portador, e OI tipo A, na ausência dessa deformidade. 
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 OI tipo II: é a forma letal perinatal. Os indivíduos afetados apresentam os 

ossos longos curvados e curtos com marcas oriundas de fraturas in utero. 

Possuem esclera azulada ou acinzentada. As causas da morte geralmente 

são falência respiratória (diretamente associada com o pequeno tamanho do 

tórax), pneumonia, fratura dos ossos do quadril e talvez com anormalidades 

relacionadas ao colágeno presente no tecido do pulmão. 

 

 OI tipo III: os pacientes apresentam quadro clínico de moderado a grave. É a 

forma não letal mais grave caracterizada por baixa estatura, alto número de 

fraturas, facie triangular, Dentinogênese Imperfeita e esclera azulada dos 

afetados. 

 

 OI tipo IV: caracterizada como moderadamente grave, os pacientes 

apresentam perda de audição, fraturas vertebrais e deformidade nos ossos 

longos. 

 

 

Devido ao grande número de estudos correlacionando novos genes à doença, 

atualmente existem diversos tipos de classificação para a enfermidade, 

podendo chegar até a OI tipo XI, em função, principalmente, de qual gene 

está mutado (Figura 4). Porém, essa nova classificação ainda está sob 

discussão e precisa, muitas vezes, de dados de genética molecular e 

características histológicas para ser aplicada. Assim, rotineiramente, ainda é 

comum a utilização da classificação de Sillence (1979) na prática clínica 

quando ainda não foram identificadas as alterações genéticas dos pacientes.  
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Figura 4: Classificação da OI. Modificado de FORLINO et al. (2011). 

 

1.5 Tratamento 

 

As doenças genéticas, em geral, não possuem tratamento curativo. Contudo são 

utilizadas medidas paliativas que objetivam melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes. Por muito tempo, o tratamento da OI limitou-se as medidas 

conservadoras, como mínima atividade física e eventuais correções cirúrgicas das 

Tipo de OI Herança Fenótipo Gene Mutado 

I AD Leve 
Alelo nulo do 

COL1A1 

II AD Letal peri- natal COL1A1 ou COL1A2 

III AD 
Deformidades 
progressivas 

COL1A1 ou COL1A2 

IV AD Moderada COL1A1 ou COL1A2 

V AD Histologia distinta Desconhecido 

VI AR 
Defeito na 

mineralização, 
Histologia distinta 

SERPINF1 

VII AR 
Grave a letal 

(mutação nula) 
CRTAP 

VIII AR Grave a letal LEPRE1 

IX AR Moderado a letal PPIB 

X AR Grave a letal SERPINH1 

XI AR 
Deformidade 
progressiva 

FKBP10 

Síndrome de Bruck AR Contração das juntas PLOD2 
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deformidades. A cirurgia nesses pacientes era complicada pela fragilidade intrínseca 

dos ossos. Numerosos tratamentos médicos foram testados para essa população de 

pacientes: vitamina C, vitamina D, flúor, magnésio, esteróides anabolizantes, 

calcitonina, hormônio de crescimento e transplante de medula óssea. Nenhum 

desses tratamentos mostrou ser útil ou, pelo menos, eficaz na OI (SANTILLI et al., 

2002). Ultimamente, no entanto, os sintomas dessa doença estão sendo 

amenizados e reduzidos drasticamente com o uso de pamidronato dissódico. Este 

medicamento age como potente inibidor da atividade dos osteoclastos, com 

consequente diminuição da reabsorção e aumento da densidade mineral óssea, 

resultando assim em aumento da força óssea e redução do risco de fraturas 

(GLORIEUX et al.,1998). 

 

 

1.6 Métodos moleculares de diagnóstico da OI 

 

Atualmente, existe uma grande variabilidade de métodos que pode ser utilizado para 

o diagnóstico molecular da OI. De acordo com DIJK et al. (2011) a melhor estratégia 

de investigação molecular inicial seria por meio do sequenciamento direto dos genes 

COL1A1 e COL1A2, pois são os genes que apresentam maior incidência de 

mutações causadoras da doença. A técnica de sequenciamento é a mais utilizada 

na atualidade para detecções de mutações, pois possui um alto nível de resolução 

devido a possibilidade de análise de cada uma das bases de uma sequência (MIR et 

al., 2004), portanto, o sequenciamento direto de genes relacionados a OI seria 

capaz de identificar variantes em cerca de 90% dos indivíduos afetados por OI na 

maioria das populações (DIJK et al., 2011). O sequenciamento de nova geração 

também tem ganhado importância nos laboratórios para o diagnóstico da OI devido 

à redução do tempo para obtenção dos resultados (DIJK et al., 2011). 

Posteriormente, quando o sequenciamento de nova geração se tornar um método 

econômico para laboratórios brasileiros, poderá ser utilizado na implantação do 

diagnóstico genético para essa doença, inclusive o diagnóstico pré-natal.  

Já nos casos autossômicos recessivos de OI, é recomendado o sequenciamento 

direto de todos os genes do complexo da prolil 3 - hidroxilação, de preferência 
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simultaneamente, para reduzir o tempo de análise. Se não for achada nenhuma ou 

uma variante causadora da doença através da análise das sequências, o próximo 

passo seria determinar se ocorreu uma deleção ou duplicação de alguma ou todas 

as regiões codificadoras de qualquer alelo pela utilização dos métodos baseados em 

arranjo (array), MLPA (Multiplex ligation – depended probe amplification) ou PCR 

quantitativa. 

Apesar de pouco comentado na literatura atual, outro método muito eficaz de 

triagem e detecção de mutações é o SSCP (Single-Stranded Conformation 

Polymorphism), descrito por Orita e colaboradores no ano de 1989. Com baixo custo 

e de fácil utilização, este método é uma opção em projetos onde ainda não é 

possível o sequenciamento direto de todas as amostras. O SSCP baseia-se na 

tendência que as moléculas de DNA, sob a forma de fita simples, apresentam - se 

de dobrar e assumir uma conformação tridimensional diretamente relacionada com a 

sua sequência de bases. Assim, quando submetidas a uma corrida eletroforética em 

gel não denaturante, ou seja, gel que não desestabiliza a sua formação, a 

mobilidade dessas moléculas depende não só do tamanho, mas também da sua 

sequência. Por isso, esta metodologia é bastante utilizada para detecção de 

mutações pontuais ou que envolvem um número pequeno de bases. O método 

SSCP possui eficiência que varia entre 60 a 95%, sendo mais eficiente em 

fragmentos de DNA menores do que 300 pares de base (MIR et al., 2004).  

 

Em grandes laboratórios, os métodos de triagem já foram substituídos pelo 

sequenciamento direto das amostras, o que acaba ocasionando a exclusão de mais 

um teste que comprove a veracidade dos resultados. 

 

1.7  Análise de mutações do gene LEPRE-1 por SSCP 

 

No ano de 2010, o gene LEPRE-1 foi analizado por Barbirato que analisou 33 

pacientes do estado do Espírito Santo diagnosticados com OI dos tipos I, III e IV 

(classificação de Sillence) utilizando a triagem por géis de SSCP e depois 

confirmando as possíveis mutações e detectando o tipo de mutação através do 

método de sequenciamento. Os géis utilizados para a triagem foram: poliacrilamida 
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5% com adição de 5% de glicerol, poliacrilamida 7% com 5% de glicerol e 

poliacrilamida de fórmula comercial, denominada MDE, da marca Cambrex Bio 

Science Rockland, Inc, que, de acordo com o fabricante, possui uma maior 

sensibilidade do que as outras concentrações da poliacrilamida utilizadas, com 2,5% 

de glicerol. Os quinze exons do gene LEPRE-1 dos 33 pacientes foram amplificados 

pela técnica de PCR, o produto sofreu desnaturação da dupla hélice do DNA e 

depois foram realizadas corridas eletroforéticas nos três tipos de géis de 

poliacrilamida. Os pacientes onde foram detectadas possíveis alterações ainda 

foram submetidos à corrida eletroforética com mais cem controles normais para 

verificar se a alteração também era observada nesses indivíduos. Nos casos onde a 

mutação encontrada nos pacientes não foi observada nos controles, foi realizado o 

sequenciamento do DNA. Dos 33 casos, foram encontradas 5 mutações em 5 

indivíduos diferentes. A partir destes dados dos géis de SSCP é que foi possível 

fazer a comparação entre os resultados da técnica de sequenciamento direto 

presentes neste trabalho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

 

Caracterizar o padrão de mutações do gene LEPRE-1 em pacientes com 

Osteogênese Imperfeita que apresentam padrão de herança autossômico 

recessivo, por meio de seqüenciamento direto de regiões do gene e avaliar a 

eficiência do método de Polimorfismo Conformacional de Fita Simples (SSCP) 

comparando os resultados da triagem de mutações com os de sequenciamento 

direto. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar o padrão de mutações do gene LEPRE-1, exons 1, 3, 5, 6 e 14, 

em pacientes com Osteogênese Imperfeita do Espírito Santo por meio de 

sequenciamento direto; 

 Avaliar a eficiência da técnica de triagem de mutações SSCP na 

identificação de pacientes com Osteogênese Imperfeita portadores de 

mutações no gene LEPRE-1 por meio do sequenciamento direto de regiões 

do gene em questão. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1  Amostras 

 

Para o estudo do gene LEPRE-1, foram obtidas amostras de DNA a partir de sangue 

periférico de oito pacientes não consanguíneos do Hospital Infantil Nossa Senhora 

da Glória (HINSG), em Vitória – ES, com diagnóstico clínico de Osteogênese 

Imperfeita do tipo III com heredograma sugestivo de padrão de herança autossômico 

recessivo (Tabela 1 e Figura 5). O diagnóstico da doença foi realizado através de 

informações clínicas e radiológicas em colaboração com a equipe de médicos do 

HINSG composta pela Dra. Maria Regina Galveias Oliveira Rebouças (geneticista 

clínica), Dr. Valentim Sipolatti e Dra. Vanda Regina Rangel Nunes (pediatras) e Dr. 

Akel Nicolal Akel Jr. (ortopedista). Foram coletados 2 – 5ml de sangue periférico dos 

pacientes em tubos com EDTA na concentração de 200 µl para cada 5 ml. 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 

no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Protocolo nº 12/2010) e todos os 

pacientes ou seus representantes legais concordaram em participar da pesquisa. 
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 Tabela 1: Pacientes portadores de Osteogênese Imperfeita tipo grave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                           (b) 

                                                                             

Paciente Sexo Idade 

(anos) 

Nº total de  

fraturas 

Padrão de 

Herança 

C1 Masculino 10 50 Familial 

C12 Masculino 8 Múltiplas Caso 

esporádico 

C21 Feminino 16 80 Familial 

C24 Masculino 2 6 Caso 

esporádico 

C26 Masculino 4 50 Familial 

C33 Feminino 4 26 Familial 

C43 Feminino 5 meses 7 Familial 

C45 Feminino 7 20 Familial 
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(c)                                                                                      (d) 

 

 

                        

                             (e)                                                                                    (f) 
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                          (g)                                                                                          (h) 

Figura 5: Heredrograma dos pacientes com diagnóstico clínico sugestivo de OI. (a) 

Paciente C1; (b) paciente C12; (c) paciente C21; (d) paciente C24; (e) paciente C26; 

(f) paciente C33; (g) paciente C43; (h) paciente C45. 

                     

3.2  Extração de DNA   

 

Logo após a coleta, o sangue dos pacientes foi armazenado a uma temperatura de        

- 4ºC e o DNA genômico foi extraído de acordo com o protocolo publicado por 

MILLER e colaboradores (1988).  

 

 

3.3  Amplificação da região de interesse pela técnica de PCR 

 

Após a extração do DNA, os exons 1, 3, 5, 6 e 14 do gene LEPRE-1 foram 

amplificados pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (Polimerase Chain 

Reaction – PCR). Essas regiões foram escolhidas para estudo porque apresentam 

maior frequência de mutações descritas, de acordo com o banco de dados de 

mutações de Osteogênese Imperfeita (www.le.ac.uk/ge/collagen). 

  

file:///C:/Users/geise/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.le.ac.uk/ge/collagen
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A reação de PCR de cada exon do gene LEPRE-1 foi padronizada para amplificação 

somente da região de interesse e regiões flanqueadoras (Tabela 2 e 3). O exon 1, 

devido a sua grande extensão (517pb) foi dividido em 2 fragmentos, um de 378 

pares de bases, denominado 1a, e outro de 359, denominado 1b, sendo que cada 

um deles tinham uma região de 62 pares de bases em comum, para evitar que 

alguma região do exon não fosse estudada. Depois de várias tentativas, não foi 

possível a padronização da reação de PCR com os iniciadores (primers) disponíveis 

para a amplificação do fragmento 1a, assim, esta porção do exon 1 não foi analisada 

neste trabalho. 

 

 

 

 

     Tabela 2: Concentrações dos reagentes utilizados nas reações de PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagentes Exon 1b Exon 3 Exon 5 Exon 6 Exon 14 

10X PCR Buffer 1X 1X 1X 1X 1X 

MgCl2 50mM 1,5mM 2,5 mM 1,5mM 1,5mM 1,5mM 

DMSO 100%     2,0μl 

(10%) 

      -       -  -     -   

dNTP 10 mM 0,20mM 0,2mM  0,2mM 0,20mM 0,2mM 

Primer Forward 

10mM 

0,40 mM 0,50 mM 0,4mM 0,40mM 0,40mM 

Primer Reverse 

10µM 

0,40 mM 0,50 mM 0,4mM 0,40mM 0,40mM 

Taq DNA 

Polimerase 5U/µL 

1,0U/µL 1,0U/µL 1,0U/µL 1,0U/µL 1,0U/µL 

DNA 20ng/µL 1,6ng/µL 2ng/µL 1,6ng/µL 1,6ng/ 

µL 

1,6ng/ µL 

H2O Ultra pura 

(µL) 

11,60 µL 12,20 µL 13,60µL 13,60 µL 13,60 µL 
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Tabela 3: Condições de temperatura e tempo das reações de PCR realizadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Os primers utilizados foram descritos por Barbirato (2010) (Figura 5). Para o exon 3, 

foi utilizado o par de primers descrito por Baldridge e colaboradores. Os 

termocicladores utilizados foram os modelos GeneAmp®PCR System 9700 e 

Veriti™, ambos da Applied Biosystem. 

 

EXON 
EXTENSÃO DO 

EXON (PB) 

EXTENSÃO DO 

FRAGMENTO (PB) 
 PRIMER  SEQUÊNCIA DO PRIMER (5’-3’) 

1a 

517 

378 
Forward  gggctgactgaaaggaaaag 

Reverse  agcgcaggcgaagggcgc 

1b 359 
Forward  ggtcctgagcatggaacg 

Reverse  caacactcctctccccagaa 

3 190 390 
Forward  cccctttccatccataacc 

Reverse  gagtccccatttatattatca 

5 140 297 
Forward  ggtccctggtgctaggattt 

Reverse  gcctactcccctctgctacc 

6 90 347 
Forward  ctggggaacagacagagagc 

Reverse  ctcagcctccagcaagtttt 

14 141 388 
Forward  gggaagccatactgaagagc 

Reverse  gtgtcccaagtgctcctttc 

Exon 

Etapas da PCR Número 
de 

ciclos 
Desnaturação 

inicial 

Desnaturação Anelamento Extensão Extensão 

final 

1b 95ºC 

10 min 

95ºC 

45 seg 

53ºC 

45 seg 

72ºC 

45 seg 

72ºC 

7 min 

30 

3 95ºC 

5 min 

95ºC 

20 seg 

60º 

15 seg 

72ºC 

20 seg 

72ºC 

7 min 

30 

5 95ºC 

5 min 

95ºC 

30 seg 

65ºC 

20 seg 

72ºC 

30 seg 

72ºC 

7 min 

26  

6 95ºC 

5 min 

95ºC 

20 seg 

64ºC 

20 seg 

72ºC 

20 seg 

72ºC 

7 min 

30 

14 95ºC 

5 min 

95ºC 

30 seg 

60ºC 

20seg 

72ºC 

30 seg 

72ºC 

7 min 

30 
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Figura 6: Sequência de primers utilizada para a realização da PCR fornecidas por Barbirato (2010) e 
Baldrigde e colaboradores (2008) e os fragmentos gerados.  

 

Para verificar se o fragmento de DNA de interesse tinha sido amplificado pela PCR, 

foram realizadas corridas eletroforéticas à 240 volts com duração de uma hora e 

trinta minutos em gel de poliacrilamida 6% (para 50 ml de volume final: 7,5 mL de 

acrilamida 40%; 5,0 mL de TBE 10X; 325µl de APS 10%; 35µl de TEMED e o 

restante acrescentado água destilada). O sucesso da reação foi verificado com a 

visualização de uma única banda em gel com tamanho esperado em pares de bases 

(pb) de acordo com o marcador molecular aplicado como padrão de referência 

(ladder). Para a visualização da banda de interesse, o gel foi corado em solução de 

Nitrato de Prata segundo o protocolo de BASSAM et al. (1991). 

 

 

 

 

 

 

3.4 Sequenciamento direto 

 

As amostras dos exons 1b, 3, 5, 6 e 14 dos oito pacientes não consaguineos com 

diagnóstico clínico de Osteogênese Imperfeita foram sequenciados no Serviço de 

Sequenciamento de DNA do Instituto de Química da USP (SSDNA-IQUSP). A 

sequência referência utilizada para análise das sequências foi a ENSG00000117385 

disponível online no site Ensembl Genome Browser 

(http://www.ensembl.org/index.html). 

 

3.5 Enzimas de restrição 

 

As alterações genéticas sugeridas por meio do sequenciamento direto foram 

avaliadas quanto à possibilidade de confirmação do resultado através da utilização 

de enzima de restrição com corte diferencial de fragmentos, uma técnica 

http://www.ensembl.org/index.html
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independente e alternativa que corroborasse ou afastasse a hipótese de alteração 

genética. Para a escolha da enzima de restrição utilizada na clivagem diferencial do 

fragmento de DNA na região investigada, foi utilizado o programa NebCutter V2.0 

disponível online (http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php). 

A endonuclease de restrição selecionada para uso foi a NlaIII. A reação de digestão 

foi realizada de acordo com as orientações do fabricante New England Biolabs: 2 

Unidades de enzima 10000 U/ml, 1µg de produto de PCR e 1X de NEBBuffer 10X. 

Para a digestão, a solução foi incubada durante 24 horas a uma temperatura de 

37°C, sendo os resultados analisados em gel de poliacrilamida 6%. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado de sequenciamento da fita Forward do exon 1b do gene LEPRE-1 nos 

oito pacientes com Osteogênese Imperfeita sugeriu que o paciente C1 poderia ser 

portador de uma mutação que resultaria em uma troca do aminoácido Citosina pela 

Adenina, em heterozigose, no nucleotídeo 268 do exon 1 (Figura 6a). Para reavaliar 

esta possibilidade, foi realizada uma nova reação de PCR e sequenciamento da fita 

Reverse do fragmento 1b, onde a possível alteração genética também foi observada. 

Porém, o resultado de sequenciamento de ambas as fitas do paciente C1 e de todos 

os outros pacientes estudados apresentavam picos muito baixos no ponto suspeito 

da alteração (Figura 6b), entretanto, apenas o paciente C1 apresentou resultados 

sugestivos de mutação nesta região. O paciente C1 é do sexo masculino, 

diagnosticado como portador da OI tipo grave, tinha 10 anos de idade no momento 

do cadastro e já havia sofrido mais de 50 fraturas. Apresentava Dentinogênese 

Imperfeita, esclera azulada ao nascimento e grave deformidade dos ossos longos. 

Locomoveu-se somente por cadeira de rodas durante toda a sua vida. Este paciente 

faleceu em 2009. 

 

 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php
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                                                                   (a) 

                           

                                                               (b)                                                                

 Figura 7: Sequências do exon 1b. A) Sequência do paciente C1, onde foi observada uma possível 

substituição de Citosina para Adenina em heterozigose, identificada pela seta. B) Sequência do 

controle normal para a mutação. 

 

Como nos estudos de Barbirato (2010) não foram detectadas alterações neste exon 

para esse mesmo paciente através da utilização da técnica de SSCP em géis de 

poliacrilamida, resultado que sugere ausência de alteração genética no paciente C1, 

foi necessária a utilização de outras técnicas para confirmar a presença desta 

alteração neste paciente. 

Foi avaliada a possibilidade da utilização do método de digestão do fragmento 

amplificado com a endonuclease de restrição NlaIII (New England BioLabs Inc), com 

o objetivo de proporcionar um corte diferencial entre os fragmentos normal e mutado. 

O fragmento normal, portador do nucleotídeo Citosina, possui um sítio de restrição 

reconhecido pela enzima NlaIII que provoca um corte no fragmento amplificado 

gerando bandas de 13 e 346 pares de bases (Anexo 7.2). O fragmento mutado, 

causado pela substituição da Citosina por Adenina, provocaria uma alteração no 
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sítio de reconhecimento, abolindo este corte para enzima de restrição NlaIII (Anexo 

7.1). 

A corrida eletroforética para verificação da digestão enzimática foi realizada com 

amostras do paciente, de um controle e do marcador molecular. Foram observadas 

duas bandas nas amostras submetidas à digestão enzimática, tanto no controle 

quanto no paciente (Figura 7). Com base no marcador de peso molecular estas 

bandas teriam tamanhos de 359pb (proporcional ao fragmento não digerido) e 347pb 

(tamanho esperado da amostra que sofreu corte enzimático). A presença da banda 

de 347pb sugere que houve corte da enzima e presença de um fragmento normal 

nas amostras do controle e do paciente. A presença da banda de 359pb, contudo, 

sugere que as amostras do controle e do paciente, também possuem um fragmento 

de DNA portador da sequência mutada, fato não corroborado para a amostra do 

controle que foi previamente sequenciada e apresentava apenas a sequência 

normal. 

Assim, a presença do fragmento de 359pb na amostra controle sugere digestão 

parcial deste fragmento de DNA. Foram realizados testes quanto à concentração da 

enzima na reação de digestão e no tempo de digestão para que ocorresse a 

digestão total do fragmento, contudo os resultados foram mantidos inalterados. É 

provável que a enzima utilizada esteja perdendo sua atividade enzimática, sendo 

necessária a obtenção de uma nova amostra desta enzima ou de outra 

endonuclease de restrição para esclarecer esta questão. Contudo, não houve tempo 

hábil para a realização desta etapa até a conclusão desta pesquisa. Portanto, não foi 

possível confirmar se o paciente C1 é portador da mutação em questão ou não. 
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Figura 8: Gel de acrilamida 6% com o resultado da digestão com a enzima NlaIII, onde o controle 

negativo para a mutação (CND) e o paciente (PD) apresentaram padrão de bandas idênticos, 

caracterizando a incerteza da presença da mutação. Legenda: CN – amostra do controle normal sem 

estar digerido; CND – amostra do controle normal digerido; P – amostra do paciente C1 sem estar 

digerido; PD – amostra do paciente C1 digerido. 

 

Com o resultado obtido por meio da técnica do seqüenciamento direto do exon 1b do 

paciente C1, pode-se observar que esta metodologia também é suscetível a erros. 

De acordo com Hoff (2010), a taxa de erros do método de sequenciamento de 

Sanger varia de 0,001% a até um pouco mais de 1%. Para todos os tipos de 

técnicas utilizadas, a precisão do sequenciamento reduz ao longo da sequência. 

Existem três tipos de erro que podem acontecer: 1) erros de substituição, um 

nucleotídeo é lido erroneamente; 2) erros de deleção, onde um ou mais nucleotídeos 

são omitidos; 3) erros de inserção, onde um ou mais nucleotídeos são falsamente 

adicionados à sequência durante o processo de leitura. Acredita-se que esses erros 

são causados pelos programas (softwares) utilizados para leitura da sequência pós-

processamento. Para evitar que ocorram possíveis erros, seria de extrema 

importância a correta escolha do software a ser utilizado. A manipulação cuidadosa 

e criteriosa das amostras também é importante para a obtenção correta dos 

resultados, porém, apesar de todas essas medidas terem sido tomadas no 

desenvolvimento da metodologia, ainda foi possível encontrar falhas nos resultados. 
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De acordo com o banco de dados de mutações do gene LEPRE-1 que apresenta 

relatos de 52 pacientes com Osteogênese Imperfeita 

(http://www.le.ac.uk/ge/collagen. Acesso em 12 de janeiro de 2012), já foram 

descritas 3 tipos de mutações no exon 1 causadoras da Osteogênese Imperfeita, 

duas delas do tipo deleção, a c.232delC e a c.401_402del, relatadas 6 e 2 vezes, 

respectivamente. A outra mutação neste exon é causada por uma substituição de 

Citosina para Adenina, c.392C>A, relatada 2 vezes, que ocasiona o surgimento de 

um códon de parada prematuro. Estas alterações, que totalizam cerca de 12% das 

mutações deste gene, ocasionam, provavelmente, uma mudança no quadro de 

leitura da proteína, resultando na ausência do produto protéico. 

No estudo do exon 6, depois da análise do resultado das sequências de todos os 

pacientes, foi observado, no paciente C12, uma mutação em heterozigose 

caracterizada como troca do nucleotídeo, de Adenina por Guanina, seis nucleotídeos 

após o início do exon 6, no qual o códon AAG do aminoácido lisina foi modificado 

para o GAG, codificador do ácido glutâmico, c.1087A>G / p.Lys363Glu (Figura 8). O 

fragmento em questão foi novamente amplificado por PCR e sequenciado, gerando 

resultados que confirmaram os dados anteriores. 

 

 

                                

Figura 9: Resultado do sequenciamento do paciente C12, exon 6, onde foi observada uma troca da 

base Citosina pela Guanina em heterozigose, indicada pela seta. 
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Esta mutação identificada provoca uma alteração de carga na proteína, pois, a lisina 

possui carga positiva e o ácido glutâmico, negativa. A mesma mutação também foi 

observada por Barbirato (2010) após triagem de mutações por SSCP e confirmada 

por sequenciamento do fragmento alterado. 

O paciente C12 é do sexo masculino e apresenta diagnóstico de Osteogênese 

Imperfeita tipo grave. Aos oito anos de idade, pesava 18 kilogramas, media 118 

centímetros de altura, relatava inúmeras fraturas ao longo da vida, apresentava 

deambulação muito comprometida, o que restringia seu deslocamento 

independente, dentinogênese imperfeita e esclera azulada. Possui dois irmãos 

normais e a família relata que não existem outras pessoas com a mesma doença na 

família. 

Em estudos prévios (Barbirato, 2010), os resultados da técnica de triagem de 

mutações por SSCP realizados em três tipos de géis distintos foram capazes de 

detectar, uma alteração em heterozigose causadora da doença nesse paciente, 

confirmando os dados gerados na presente pesquisa. Como mutações no gene 

LEPRE-1 causam Osteogênese Imperfeita com padrão de herança autossômico 

recessivo, foi identificado somente uma mutação das duas esperadas neste 

indivíduo. Propõe-se então que a outra mutação causadora da OI neste paciente 

esteja presente nas outras regiões do gene LEPRE-1 não abordadas neste trabalho. 

 

As mutações patogênicas descritas na literatura para o exon 6 do gene LEPRE-1 

são três: uma substituição da base Citosina para a Timina, c.1102C>T, ocasionando 

um códon de parada prematuro da proteína; e duas mutações da região de splicing 

do exon, c.1170+2T>A e a c.1170+5G>C, ambas relatadas duas vezes. Estas 

alterações compreendem aproximadamente 12% das mutações descritas neste 

gene. Em função de sua natureza, estas alterações genéticas, provavelmente, levam 

a proteínas truncadas, a produtos protéicos com ausência de porções codificantes 

ou com inclusão de porções que não deveriam ser incluídas na composição das 

cadeias polipeptídicas.  

Não foram identificadas alterações genéticas nos exons 3, 5 e 14 do gene LEPRE-1 

por meio de seqüenciamento direto para todos os pacientes analisados neste 
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estudo. Dados corroborados pelo estudo de Barbirato (2010) onde também não 

foram detectadas outras alterações genéticas para esses exons nos pacientes em 

questão. 

O sequenciamento direto realizado neste trabalho, referente à análise de 40% do 

gene LEPRE-1 em pacientes com Osteogênese Imperfeita, evidencia a 

confiabilidade dos resultados previamente obtidos por triagem de mutações pela 

técnica de SSCP em indivíduos portadores da doença para mutações localizadas no 

gene em questão (Barbirato, 2010). Dos 15 exons deste gene, seis foram 

submetidos ao sequenciamento direto e quase todos os dados foram confirmados 

pelas análises prévias realizadas pelo método do SSCP, exceto o caso do exon 1b, 

onde não foi possível confirmar ou não a suposta alteração. Estes dados reportam 

relevante eficiência da triagem de mutações por SSCP da amostra estudada. 

Portanto, os dados gerados por sequenciamento direto sugerem que a utilização da 

técnica de SSCP para triagem de mutações do gene LEPRE-1 em indivíduos 

portadores de Osteogênese Imperfeita possui uma eficiência de 97% nas amostras 

estudadas, superando o esperado, que, de acordo com a literatura, é de até 80% 

para fragmentos com até 300 pares de bases (HAYASHI, 1991). Dos seis exons do 

gene LEPRE-1 estudados apenas o exon 5 possui um fragmento que apresenta uma 

extensão maior do que a citada. Este alto índice de eficiência nos resultados de 

SSCP previamente gerados pode ser explicado devido à presença de glicerol nos 

géis de poliacrilamida que torna o gel mais sensível à detecção de alterações. A 

presença de baixas concentrações de glicerol (5 a 10%) melhora a separação de 

sequências mutadas no gel. Isso ocorre, provavelmente, porque o glicerol, por ter 

uma baixa ação denaturante em ácidos nucléicos, consegue abrir parcialmente a 

conformação estrutural dos ácidos nucléicos em fita simples fazendo com que uma 

maior parte da superfície da molécula seja exposta à poliacrilamida e, assim, a 

mesma tem maior chance de localizar diferenças estruturais causadas por uma 

mutação. De acordo com a literatura, o uso de gel com concentração de glicerol de 5 

a 10% pode detectar 97% das mutações em fragmentos com extensão de 100 a 300 

pares de bases; para fragmentos com extensão de 300 a 450 pb, este valor muda 

para 67%. Estes dados levam a um aumento da sensibilidade (probabilidade de 

detectar uma variação) da técnica de SSCP, que passa para mais de 99% em 
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fragmentos de 100 a 300 pb, e de 89% em fragmentos de 300 a 450pb (HAYASHI., 

1991), explicando, assim, a eficiência de 97% encontrada neste estudo para as 

amostras avaliadas.  

Os resultados desta pesquisa sugerem que a técnica de triagem de mutações por 

SSCP é um método seguro e eficaz de detecção de alterações genética no estudo 

do gene LEPRE-1 em Osteogênese Imperfeita, apresentando grande eficiência na 

seleção de fragmentos de DNA que apresentam alterações genéticas e de grande 

utilidade no diagnóstico molecular da doença. Contudo, são necessários estudos 

das demais porções do gene que não foram analisadas por sequenciamento direto 

nesta pesquisa para avaliar a eficiência da técnica de SSCP em todas as porções 

codificantes do gene LEPRE-1 e a ampliação do número amostral de pacientes para 

estudo para aumentar a confiabilidade dos dados gerados nesta pesquisa. 

A frequência de mutações em genes relacionados a herança autossômica recessiva 

da Osteogenese Imperfeita é de 5 a 6% de acordo com a literatura (DIJK., 2011). A 

análise de 40% dos gene foi capaz de identificar um paciente portador de mutação 

no gene LEPRE-1 no total de oito indivíduos analisados. Estes resultados 

evidenciam a importância deste gene no contexto das formas recessivas de 

Osteogênese Imperfeita na população do Espírito Santo, sendo de extrema 

relevância o estudo desse gene nesta população em questão. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A Osteogênese Imperfeita é uma doença genética rara que possui ampla 

heterogeneidade alélica e de lócus, o que torna seu estudo e estratégias de 

diagnóstico molecular um grande desafio. Estudos dos aspectos moleculares desta 

doença podem  possibilitar uma maior compreensão da maneira como a doença age 

e permitir, assim, a melhora e uma maior eficácia do tratamento empregado. 

A análise por sequenciamento direto de regiões do gene LEPRE-1 em pacientes 

portadores das formas graves da doença e com padrão de herança autossômico 

recessivo possibilitou a identificação da mutação p.Lys363Glu em heterozigose no 
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exon 6 do paciente C12. Estes resultados são corroborados por Barbirato (2010) que 

utilizou a técnica de triagem de mutações por SSCP na identificação de alterações 

genéticas nestes pacientes. 

O sequenciamento direto é a técnica mais segura e recomendada para o diagnóstico 

de molecular da Osteogênese Imperfeita devido ao baixo índice de erros, facilidade 

de realização e rapidez na obtenção dos resultados. A análise por sequenciamento 

direto de 40% das regiões codificantes do gene LEPRE-1 nos pacientes deste 

estudo possibilitou verificar uma alta eficiência da técnica de triagem de mutações 

por SSCP para o gene em questão. 

Portanto, os resultados desta pesquisa sugerem que a utilização do método de 

triagens de mutações por SSCP é uma opção confiável para o diagnóstico molecular 

da Osteogênese Imperfeita no estudo do gene LEPRE-1 quando for inviável a 

utilização do seqüenciamento direto para todas as amostras. Porém, as demais 

regiões do gene precisam ser analisadas e o número amostral ser ampliado para a 

confirmação destes dados.  
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7 Anexo 

 
7.1 : Mapas de distribuição dos pontos de cortes de endonucleases de restrição no 

fragmento 1b mutado. 
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7. 2: Mapas de distribuição dos pontos de cortes de endonucleases de restrição no 

fragmento 1b normal. 
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