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Resumo

SEREHI, D. C. Avaliação dos polimorfismos cromossômicos das regiões de heterocromatina
constitutiva em pacientes co suspeita de infertilidade e aborto habitual. 40 f. Monografia
(Trabalho de Conclusão de Curso) – Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, Curso de
Biomedicina, Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2005.

O polimorfismo das regiões de heterocromatina constitutiva, encontrado nos cromossomos
humanos autossomos 1, 9, 16 e no cromossomo sexual Y, tem sido comumente definido como
sendo uma variação da normalidade. Todavia, têm-se alguns relatos da freqüência aumentada
dessa alteração em pais de crianças com anomalias cromossômicas, casais com abortos
recorrentes e em conceptos cromossomicamente anormais. Neste estudo, avaliou-se a freqüência
desse polimorfismo através das técnicas citogenéticas de bandamento G e C, em 108 pacientes
com suspeita de infertilidade e aborto habitual, sendo observadas alterações de heterocromatina
constitutiva pelo método de bandamento G em 30.6% dos pacientes e desses 57.6% foram
confirmados pelo bandamento C. Os resultados deste estudo, apesar de não serem suficientes
para determinar o polimorfismo das regiões de heterocromatina constitutiva como um fator
causal de infertilidade e aborto habitual podem vir agregar importantes dados referentes ao
perfil genético da população brasileira.

Palavras-chave: Citogenética. Heterocromatina Constitutiva. Infertilidade.
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Abstract

SEREHI, D. C. Evaluation of chromosomic polymorfisms of constitutive heterochromatin
regions in patients with suspect of infertility and habitual abortions. 40 f. Monografia (Trabalho
de Conclusão de Curso) – Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, Curso de Biomedicina,
Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2005.

The polymorfism of constitutive heterochromatin regions, found in human autosomes
chromosomes 1, 9, 16 and in the sex chromosome Y, has been usually defined as a normal
variation. However, there are some relats of the high frequency of this variations in parents of
children with chromosome aberrations, couples with habitual miscarriages and in fetuses with
chromosomical alterations. This study evaluated the frequency of this polymorfism by using the
cytogenetics tecnics of G and C-banding in 108 patients with suspect of infertility and habitual
abortions, being observed constitutive heterochromatin alterations by the G band in 30,6% of the
patients and 57.6% of them were confirmed by the C band. This study’s results, nevertheless,
aren’t enough to determinate the polymorfism of the heterocromatin constitutive regions as a
cause of infertility and habitual abortion although can aggregate an important data about genetic
profile of brazilian population.

Key words: Cytogenetic. Constitutive Heterochromatin. Infertility.
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1 Introdução

A

heterocromatina

constitutiva

apresenta

o

mais

notável

heteromorfismo

cromossômico devido a variações no seu comprimento (ERDTMANN, 1982). Muitos estudos
foram realizados com o intuito de relacionar essas variações a alterações fenotípicas,
surgimento de neoplasias, aumento da incidência de aberrações cromossômicas, malformações
congênitas e atrasos no desenvolvimento físico e mental, produzindo informações
contraditórias e mantendo o assunto sem uma definição precisa (ERDTMANN, 1982;
THERMAN; SUSMAN, 1993; VERMA; DOSIK, 1980).
Com a crescente busca de assistência médica para a identificação e correção de
problemas de fertilidade, muitos são submetidos ao exame citogenético para a avaliação de
alterações cromossômicas (MUSTACCHI; PERES, 2000), e dados sobre a relevância dos
polimorfismos cromossômicos das regiões de heterocromatina constitutiva, consideradas
variações normais na população, podem ser decisivos para a determinação causal da
incapacidade reprodutiva (COLOMBO; FETT-CONTE; SILVA, 2000).
Neste estudo, pretende-se avaliar a freqüência desse polimorfismo nos cromossomos 1,
9, 16 e Y através das técnicas citogenéticas de bandamento G e C, em pacientes com suspeita
de infertilidade e aborto habitual, encaminhados ao Laboratório de Citogenética ChromosFoccus no período de 12 meses e relacionar esses achados com os dados da literatura.
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2 Objetivo

Estabelecer a freqüência dos polimorfismos cromossômicos das regiões de
heterocromatina constitutiva dos cromossomos 1, 9, 16 e Y em pacientes com suspeita de
infertilidade e aborto habitual, relacionando:
•

As alterações detectadas pelo bandamento G e bandamento C.

•

Os dados observados com os descritos na literatura.
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3 Revisão da Literatura

3.1 Citogenética

3.1.1 Definição e Aspectos Históricos

A citogenética é o estudo da estrutura dos cromossomos, suas patologias, funções e de suas
propriedades (LAWCE; BROWN, 1997).
De forma simplificada, todo o material genético de cada célula, com exceção de uma
pequena parte encontrada nas mitocôndrias, está contido em uma unidade facilmente
visualizada, o núcleo. A maioria das células do corpo humano está diferenciada em tipos
celulares especializados que não se dividem. Infelizmente, os núcleos destas células não são
úteis para receberem as técnicas de preparo e avaliação empregadas rotineiramente no
laboratório de citogenética, pois seu material genético está descondensado e emaranhado, não
permitindo uma avaliação precisa do mesmo. Somente células que estão em ciclo ativo de
replicação, onde os cromossomos podem ser visualizados individualmente estão aptos para a
maioria das investigações citogenéticas (WOLSTENHOLME, 1992).
Quando uma célula inicia o processo de divisão, seu material nuclear (cromatina) perde a
aparência relativamente homogênea encontrada usualmente nas células que não estão em
divisão e condensa-se em um conjunto de organelas em forma de bastão denominadas
cromossomos. Ainda que os cromossomos sejam visíveis como estruturas distintas apenas nas
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células em divisão, eles conservam sua integridade entre divisões celulares. A cromatina
compõe-se de uma classe complexa de proteínas cromossômicas e ácido desoxirribonucléico
(DNA) dando origem aos genes. Estes, por sua vez, podem ser considerados as unidades de
informações genéticas codificadas no DNA cromossômico (THOMPSON; McINNES;
WILLARD, 1993).
Cada espécie possui um conjunto cromossômico típico (cariótipo) em termos de
morfologia e número de cromossomos. Os genes estão em ordem linear ao longo dos
cromossomos, cada gene possuindo uma posição precisa ou lócus também específico para
cada espécie (THOMPSON; McINNES; WILLARD, 1993).
Os cromossomos podem ser mais bem estudados na metáfase mitótica ou meiótica,
embora alguns estudos como método de hibridação fluorescente in situ (FISH) possa usar
células em interfase. Os cromossomos metafásicos podem ser estudados em tecidos em
divisão espontânea ou em células que foram estimuladas a se dividir em cultura. Células em
divisão espontânea podem ser encontradas em medula óssea, linfonodos, testículos, vilo
coriônico da placenta, alguns sangues leucêmicos, tumores sólidos, alguns líquidos pleurais e
ascíticos, higroma cístico e também em sangue fetal ou de recém-nascidos. Células que são
cultivadas e necessitam de agentes estimulantes para o estudo de componentes que não se
dividem espontaneamente incluem todas as citadas acima, além de linfócitos do sangue
periférico, líquido amniótico, pele, e outros tecidos que contenham fibroblastos (LAWCE;
BROWN, 1997).
Segundo a revisão histórica de Therman e Susman (1993), a disciplina de citogenética
humana tem sido dividida pelos historiadores em 5 eras: a “Era Obscura”, a “Era Hipotônica”,
o “Período das Trissomias”, a “Era do Bandamento” e a “Era Molecular”.
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Durante a “Era Obscura” (antes de 1952) foram desenvolvidas técnicas de cultura de
tecido mamário, já que esta era a técnica mais utilizada para obter células durante a divisão, o
que permitia a visualização dos cromossomos. Estudos anteriores relataram que o número de
cromossomos por célula diplóide (2n) era de 48, e as técnicas de coloração permitiram a
delimitação dos cromossomos.
A “Era Hipotônica”, iniciada em 1952 por T.C. Hsu, denota o uso de uma solução salina
com concentração mais baixa do que a da célula. Isto promove a absorção de água pela célula
através de suas membranas deixando-as túrgidas sem que haja o rompimento da mesma. A
célula túrgida permite a leitura dos cromossomos separadamente, deixando-os mais fáceis de
serem contados. Desta maneira o número correto de cromossomos, isto é 2n=46, foi
estabelecido.
Durante o “Período das Trissomias”, os citogeneticistas voltaram sua atenção para os
pacientes com anomalias congênitas. Em pacientes com Síndrome de Down foi descoberta por
Lejeune et al em 1959 a existência de uma cópia adicional de um pequeno cromossomo, o
número 21. A síndrome, portanto, foi associada com o genótipo da trissomia do 21. Outras
trissomias também foram descobertas durante este período, isto é, a trissomia do 13 (Síndrome
de Patau) e a trissomia do 18 (Síndrome de Edward). Anormalidades numéricas envolvendo os
cromossomos sexuais (os cromossomos X e Y) também foram descritas pela primeira vez e
associadas com fenótipos clínicos específicos (como a Síndrome de Turner e a Síndrome de
Klinefelter).
Novos avanços tecnológicos levaram às técnicas de bandamento (portanto a “Era do
Bandamento”), a qual produzia bandas horizontais com diferentes intensidades de coloração
(primeiro empregado em microscopia de fluorescência). O padrão de bandas é
individualmente específico do cromossomo e permitiu a identificação de cada cromossomo.
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Isto tornou possível o reconhecimento de anormalidades estruturais associadas a síndromes
genéticas específicas. Atualmente os laboratórios empregam técnicas de bandamento de alta
resolução, aumentando o número de bandas visíveis e, portanto, o nível de resolução do estudo
de cada cromossomo, podendo variar entre um padrão de 400 a 850 bandas (ISCN, 1995).
O desenvolvimento mais recente em citogenética tem sido o da “Era Molecular”. Avanços
no uso de testes de DNA tem permitido aos citogeneticistas realizar testes de hibridação em
cromossomos e determinar se uma seqüência específica de DNA está presente no cromossomo
alvo. Isto tem sido útil na detecção de anormalidades além do nível de resolução do estudo de
cromossomos bandados no microscópio, e também na determinação da localização de genes
específicos nos cromossomos.
Para a realização do estudo citogenético, Wolstenholme e Burn (1992) indicam os
seguintes casos:
a) Investigação pré-natal de doenças genéticas: quando há a suspeita ou detecção de alterações
no desenvolvimento fetal que podem ser de origem cromossômica;
b) Detecção de anormalidades cromossômicas em indivíduos que apresentam alterações
clínicas indicativas de doenças genéticas: incluem os neonatos com anomalias congênitas,
criança que apresentam atrasos no desenvolvimento físico e mental e alterações na puberdade
e desenvolvimento sexual.
c) Adultos: atualmente poucas das alterações cromossômicas maiores não são identificadas até
a idade adulta. Entretanto, muitos adultos encontram-se em instituições, principalmente para
tratamento psiquiátrico, por alterações mentais como a Síndrome do X-Frágil. Assim, muitos
adultos realizam a investigação cromossômica não por alterações clínicas, mas sim porque
houve algum caso na família de rearranjo estrutural não equilibrado.
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d) Problemas de fertilidade e aborto habitual: a incapacidade de um casal em obter a gravidez
sem a presença de outro fator causal mais óbvio e o abortamento habitual devem ser
investigados para a exclusão de alterações cromossômicas equilibradas.
e) Tumoral: a citogenética tumoral tornou-se uma ferramenta importante no diagnóstico e na
determinação do tratamento e prognóstico nas doenças onco-hematológicas. Entretanto, a
realização da análise citogenética em tumores sólidos ainda encontra muitos obstáculos e é
pouco empregada nos laboratórios de rotina.

3.1.2 Heterocromatina Constitutiva

O termo “heterocromatina” foi introduzido por Heitz em 1928 para descrever a
cromatina ou segmentos dos cromossomos que não passavam pelo processo de
descondensação após o fim da mitose e permaneciam condensados durante a interfase,
adquirindo, assim, propriedades heteropicnóticas (BABU; VERMA, 1987). Heitz também
defendia a teoria de que a heterocromatina estaria ligada a uma passividade gênica, inatividade
ou mesmo ausência de genes (MELLO, 1978).
Baseado nos conceitos anteriores, Brown (1966) classificou a heterocromatina em dois
grupos:
a) Heterocromatina facultativa: seria uma situação de repressão da atividade gênica da
eucromatina, onde um dos cromossomos do par estaria condensado e parcialmente inativo
devido a essa condensação podendo, eventualmente, voltar a desenvolver alguma atividade.
Um exemplo bem conhecido é o do cromossomo X em mamíferos;
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b) Heterocromatina constitutiva: é a que ocorre em porções homólogas do par cromossômico,
estando inativa. Essa heterocromatina, composta em grande parte por DNA altamente
repetitivo (DNA satélite) consiste em uma seqüência básica que se repete inúmeras vezes em
tandem, podendo ser composta por poucos ou centenas de pares de bases.
Pieczarka e Mattevi (1998) afirmam que, de modo geral, a heterocromatina constitutiva
pode ser considerada um segmento cromossômico que se apresenta permanentemente
condensado, geneticamente inativo, composto por DNA altamente repetitivo que se replica
tardiamente na fase S, possui características de corar diferencialmente quando submetida a
determinados tratamentos e que, para cada um desses critérios, há exceções, caracterizando a
heterocromatina como um material extremamente complexo e difícil de ser definido.
Em seus estudos sobre a localização da heterocromatina constitutiva em cromossomos
humanos, Arrighi e Hsu (1971) determinaram que quase todas as regiões heteropicnóticas
encontravam-se na região pericentromérica dos cromossomos, embora a quantidade de
heterocromatina não fosse a mesma para cada cromossomo. Os cromossomos 1, 9 e 16
possuíam os maiores blocos heteropicnóticos, enquanto o cromossomo Y não apresentava
heteropicnose na região centromérica, mas sim um grande bloco localizado na porção distal de
seu braço longo, como pode ser observado na Figura 1.
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Fonte: adaptado de ISCN,1995.
Figura 1- Ideograma dos cromossomos humanos pelo bandamento G.

A onipresença da heterocromatina na maioria das espécies e em locais semelhantes tem
levado vários pesquisadores a tentar atribuir algumas funções celulares a estas regiões
cromossômicas (BABU; VERMA, 1987), tornando este um dos assuntos mais polêmicos
sobre a heterocromatina.
Dentre as inúmeras teorias existentes, com diversos autores argumentando a favor ou
contra cada uma delas, são as mais citadas:
a) Especiação – muitos autores propõem que a heterocromatina constitutiva seja importante no
processo de formação de espécies através da facilidade de ocorrência de rearranjos, uma vez
que estas regiões são desprovidas de material genético importante e constituiriam um bom
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local para quebras cromossômicas sem causar dano ao genoma do indivíduo; através do
pareamento homólogo, pois a heterocromatina facilitaria o pareamento meiótico; a
heterocromatina serviria como “biblioteca” e as perdas ou amplificações seletivas de
determinadas seqüências determinariam a heterocromatina da nova espécie;
b) Proteção - a heterocromatina teria a função de proteger a eucromatina do ataque de
substâncias mutagênicas, clastogênicas ou mesmo vírus;
c) DNA Lixo (junk) – na ausência de qualquer função convincente para o DNA satélite, estes
seriam “apêndices” da evolução gênica;
d) Organização Centromérica: trabalhos demonstraram em cromossomos humanos que a
proteína centromérica CENP-B ligava-se diretamente a uma determinada seqüência presente
somente em um grupo de DNA satélite alfóide, do qual a heterocromatina centromérica é
composta.
Diferentemente de suas possíveis funções, a heterocromatina constitutiva apresenta
ainda alguns efeitos como a ausência de crossing-over, ou seja, as regiões heterocromáticas
não participam de recombinações meióticas autossômicas e permite o pareamento
cromossômico não homólogo (PIECZARKA; MATTEVI, 1998).
Com relação aos aspectos morfológicos dos cromossomos, tem-se o conhecimento de
que certas regiões cromossômicas são inconsistentes morfologicamente quando comparados
com seus homólogos, sendo objetos de consideráveis graus de variação. Esta variação genética
entre indivíduos de uma mesma espécie é denominada polimorfismo ou preferencialmente
heteromorfismo, segundo a Conferência de Paris sobre nomenclatura em citogenética humana
(BABU; VERMA, 1987). O polimorfismo das regiões de heterocromatina constitutiva podem
ser facilmente visualizados pela técnica de bandamento G e C, e mesmo em suas formas mais
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extremas são considerados variações normais na população, uma vez que estas parecem não
afetar o fenótipo (THERMAN; SUSMAN, 1993).

3.2 Infertilidade

3.2.1 Definições e Causas

A infertilidade pode ser definida como a incapacidade de conseguir uma gravidez dentro
de um determinado período de tempo, em geral um ano, ou a falha repetida de levar uma
gravidez a termo, enquanto a esterilidade pode ser empregada quando um indivíduo possui um
fator absoluto que impede a concepção. A infertilidade pode ser classificada como primária
para designar os casais que nunca conceberam ou secundária, indicando que para um ou
ambos ocorreu pelo menos uma concepção, mas no momento, é incapaz de obter uma gravidez
(WENTZ, 1990).
Dentre as principais causas de infertilidade Rebar (1997) cita:
a) Fatores Masculinos (cerca de 40%): decréscimo na produção de espermatozóides, obstrução
ductal, incapacidade de depositar o esperma na vagina, sêmen anormal e fatores imunológicos;
b) Fatores Femininos (cerca de 50%): patologia das trompas de Falópio, amenorréia e
anovulação, distúrbios ovulatórios menores, fatores uterinos e cervicais, fatores vaginais,
fatores imunológicos e fatores metabólicos e nutricionais;
c) Idiopática ou desconhecida (menos de 10%)
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Com relação ao aborto habitual ou recidivante, os casos em que as pacientes apresentem
dois abortos precoces consecutivos ou três abortos no total, sejam consecutivos ou
entremeados com gestações normais devem ser avaliados devido à aumentada probabilidade
de nova perda gravídica. Além disso, toda paciente que teve um aborto ou uma gravidez que
terminou com um feto ou criança anômala deve ser avaliada (WENTZ; CARTWRIGHT,
1990).
Os fatores causais mais comumente associados com o abortamento habitual são de
ordem genética, hormonal ou anatômica. Entretanto, uma avaliação completa também poderá
excluir os fatores infecciosos, imunológicos, iatrogênicos, metabólicos/endócrinos e o fator
masculino (WENTZ; CARTWRIGHT, 1990).

3.2.2 Alterações Cromossômicas Relacionadas às Causas de Infertilidade e Aborto Habitual

A maioria dos casos de infertilidade e abortamento não está relacionada com alterações
cromossômicas, mas, na ausência de outro fator causal mais óbvio, estudos citogenéticos do
casal podem demonstrar uma infertilidade causada por alterações nos cromossomos sexuais não
investigada e/ou manifestada durante a puberdade ou um rearranjo estrutural equilibrado. Tais
rearranjos normalmente não causam alterações fenotípicas no indivíduo, porém interferem
diretamente no processo de meiose e produção de gametas do mesmo. Estas alterações podem
resultar no bloqueio da produção de gametas, causando infertilidade, ou produzir gametas com
rearranjos cromossômicos não equilibrados que irão resultar em perdas fetais ou nascimentos
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com mal-formações congênitas (WOLSTENHOLME; BURN, 1992), como pode ser observado
na Figura 2.

Fonte: adaptado de THOMPSON; McINNES; WILLARD,1993.
Figura 2- Exemplos de formação de gametas e zigoto não-equilibrados.

A freqüência de alterações cromossômicas encontradas em casais com suspeita de
infertilidade e abortos habituais varia entre 2 e 9% (MUSTACCHI; PERES, 2000; SIMPSON;
ELIAS; MARTIN, 1981; THARAPEL; THARAPEL; BANNERMAN, 1985; WENTZ;
CARTWRIGHT, 1990). Entretanto, sabe-se que nos casos em que ocorreu um aborto ou uma
gravidez que terminou com um feto ou criança anômala, a probabilidade de encontrar uma
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alteração em um dois pais sobe para 27% (SCHWARZ, 1984; THARAPEL; THARAPEL;
BANNERMAN, 1985; WENTZ; CARTWRIGHT, 1990).
Segundo a revisão de Tharapel, Tharapel e Bannerman (1985) sobre as alterações
cromossômicas em casais com abortamento habitual, aproximadamente 50% das alterações
cromossômicas encontradas correspondiam a translocações equilibradas, 24% a translocações
Robertsonianas, 12% a mosaicismo de alterações nos cromossomos sexuais e as demais
consistem em inversões e outras alterações esporádicas.
As translocações equilibradas são aquelas em que ocorrem trocas mútuas de segmentos
cromossômicos entre dois cromossomos não-homólogos. Este processo não envolve a perda de
material genético e normalmente não causa alteração fenotípica em seus portadores. Entretanto,
durante a meiose, este indivíduo produzira gametas geneticamente equilibrados e não
equilibrados, podendo gerar crianças normais, ter a capacidade reprodutiva diminuída em
homens, apresentar abortos espontâneos ou gerar crianças com malformações múltiplas
(THARAPEL; THARAPEL; BANNERMAN, 1985).
As translocações Robertsonianas consistem na fusão centromérica dos braços longos dos
cromossomos acrocêntricos, normalmente com ambos perdendo seus braços curtos. Este tipo
especial de translocação não é considerado equilibrado, uma vez que ocorre a perda de material
genético (ISCN, 1995), mas não costuma causar alterações no fenótipo do seu portador
(WOLSTENHOLME, 1992).
Alterações nos cromossomos sexuais, tais como: trissomia do cromossomo sexual X (47,
XXX), cromossomo Y adicional (47, XYY) e outras alterações em mosaico produzem
indivíduos assintomáticos ou sem nenhum fenótipo aparente alterado. No entanto, essas
alterações, assim como as anteriores, irão interferir na produção de gametas (THARAPEL;
THARAPEL; BANNERMAN, 1985).

23

As inversões podem ser definidas como a quebra em dois pontos em um mesmo
cromossomo e a reunião dos segmentos em posições invertidas. Se as quebras ocorrem no
mesmo braço cromossômico, a inversão é chamada de paracêntrica; se, por outro lado, a quebra
ocorre em braços diferentes (em ambos os lados do centrômero) a inversão é chamada de
pericêntrica (WOLSTENHOLME, 1992). Estas alterações interferem na gametogênese, pois,
durante o crossing-over na meiose, a troca de cromátides pode acarretar perdas e/ ou
duplicações do material genético (KAISER, 1984).
Existem ainda diversos relatos em que o polimorfismo das regiões de heterocromatina
constitutiva poderiam aumentar o risco de progênie com alterações cromossômicas, uma vez
que o aumento da heterocromatina poderia acarretar problemas no pareamento e não-disjunção
dos cromossomos na meiose (NIELSEN et al., 1974), ou mesmo influenciar a expressividade de
determinados genes, resultando em prole anormal, abortos ou mortes neonatais (COLOMBO;
FETT-CONTE; SILVA, 2000), o que levou vários pesquisadores a desenvolverem trabalhos
sobre seus possíveis efeitos, porém sem encontrarem evidências concretas que relacionassem
esse heteromorfismo a condições deletérias (PIECZARKA; MATTEVI, 1998).
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4 Materiais e Métodos

A casuística foi composta por 108 pacientes que realizaram o exame citogenético no
Laboratório de Citogenética Chromos-Foccus entre 20 de maio de 2004 e 20 de maio de 2005,
para a pesquisa de infertilidade e aborto habitual.
As amostras de sangue periférico (10mL) foram obtidas por punção venosa em tubo com
heparina sódica (Vacuette). O material foi submetido à sedimentação mecânica por
centrifugação 330 rpm, por 15 minutos e processou-se a cultura celular em fluxo laminar
vertical (MiniFlow I, Filtracom, Brasil).
Foi realizada uma cultura de cada amostra em frascos para cultura de tecido de 25 cm2/
50mL com gargalo torto (TPP, Suíça). Em cada um desses frascos de cultura, foi colocado meio
composto de RPMI 1640 (Sigma, EUA) quantidade suficiente para 5mL, 20% de soro fetal
bovino (Gibco-BRL, USA), 1% de L-glutamina (Gibco-BRL, EUA), 1% de antibiótico
(penicilina/estreptomicina), preparada com 5.000U/mL de penicilina G sódica e 5.000µg/mL de
sulfato de estreptomicina em 0.85% de solução salina, (Gibco-BRL, EUA) e 200 µL de
Phitohemaglutinina P (Difco, EUA), um agente mitógeno estimulante de linfócitos T. Foi retirada
com o auxílio de uma pipeta pasteur estéril a camada de células intermediárias entre o
sobrenadante e o precipitado do tubo recém centrifugado. Transferiu-se uma quantia de
aproximadamente 1mL dessa camada para cada frasco. Essas culturas foram delicadamente
homogeneizadas e incubadas em estufa (Revco Elite II, Kendro, EUA) a 37•C, pCO2 de 5% e
umidade de 85%, por 72h.
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Após o tempo proposto de incubação, os frascos foram retirados da incubadora e
transferido o material para tubos cônicos de 15mL para centrífuga (Cornig, EUA), e adicionado
0.1µl de colchicina (Sigma, EUA). Os frascos foram fechados novamente e homogeneizados
suavemente. Depois foram incubados a 370C em banho-maria (Fanem-modelo 100, Brasil) por
aproximadamente uma hora. Depois centrifugados (BioEng- BE 6000, Brasil) a 1800 rpm por 10
minutos.
O sobrenadante foi desprezado com auxílio de uma pipeta pasteur descartável e o
precipitado ressuspenso em solução hipotônica de cloreto de potássio a 0.075M (Merck, Brasil),
homogeneizando lentamente e completando o volume para 10mL. Os frascos foram incubados a
370C em o banho-maria por 20 minutos e centrifugados, sendo o sobrenadante desprezado. Esta
etapa tem como finalidade a fragilização da membrana citoplasmática.
As amostras foram lavadas três vezes com solução fixadora (solução de Carnoy), que
consiste em três partes de metanol (QEEL, Brasil) para uma parte de ácido acético glacial
(Merck, Brasil). A primeira lavagem foi realizada em solução gelada (2 a 80C) visando-se boa
separação do material nuclear. Após essas lavagens, o sobrenadante foi desprezado e o
precipitado foi ressuspenso em um volume final de um a dois mL e estocado -200C.
A partir do material fixado, antes de ser congelado, uma gota foi pingada sobre uma
lâmina limpa (Perfecta, Brasil) e adequadamente identificada e com concentração acertada. As
gotas foram lançadas de uma pipeta pasteur (Fisher, EUA) a uma distância relativamente curta
em relação à lâmina (aproximadamente 15 cm) pois, para esses casos, onde foi efetuada à
estimulação através de agentes mitógenos, os cromossomos se dispersam com muita facilidade.
Após o gotejamento do material nas lâminas, essas foram armazenadas em caixas e
permaneceram assim por cerca de 10 dias. Esta espera é sempre necessária para o envelhecimento
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da lâmina, o que ajuda o bandamento dos cromossomos e a melhor visualização das bandas.
Algumas vezes as lâminas foram colocadas por 1 ou 2 dias em uma estufa de secagem a 37º C
(Olidef – CZ, Brasil) com o objetivo de acelerar o envelhecimento.
Após o tempo de envelhecimento as lâminas foram submetidas à técnica de bandamento
G e coradas com Wright a 20% em tampão fosfato 0.06M com pH=6.8. As lâminas coradas
foram analisadas em microscopia óptica comum em aumento de 1000x, sendo a cariotipagem
realizada em sistema computadorizado de análise de imagens (CromHu – Atonus, Brasil).
Para cada amostra foi realizado um cariótipo com bandamento G, de acordo com as
normas do Sistema Internacional de Nomenclatura de Citogenética Humana (ISCN) de 1995. A
cada cromossomo é dado um número correspondente ao tamanho decrescente dos mesmos
(exceção aos cromossomos 21 e 22) e identificados pela sua morfologia, correspondente as
bandas de cada um, conforme a Figura 3.
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Fonte: Chromos- Laboratório de Citogenética.
Figura 3- Cariótipo de sangue periférico com bandamento G. Cariótipo masculino sem alterações
numéricas ou estruturais. Conclusão: 46,XY.

Terminada a etapa de cariotipagem pelo bandamento G, as amostras com suspeita de
alterações nas regiões de heterocromatina dos cromossomos estudados foram descoradas em
tampão fosfato 0.06M com pH= 6.8 e foram submetidas ao bandamento C, que consiste na
desnaturação protéica dos cromossomos por uma solução de ácido clorídrico a 0,02N (QEEL,
BRASIL) por 30 minutos seguida de lavagem em água destilada e incubação em uma solução
básica de hidróxido de bário a 2% por 2 minutos (Merck, Brasil) e incubação em solução salina
aquecida por 40 minutos, de modo que apenas as regiões de heterocromatina constitutiva serão
demarcadas, permitindo a verificação dos polimorfismos provenientes dessas regiões, após a
coloração com Wright, conforme a Figura 4.
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Fonte: Chromos- Laboratório de Citogenética.
Figura 4- Cariótipo de sangue periférico com bandamento C. Cariótipo masculino com padrão normal
de heterocromatina constitutiva. Conclusão: 46, XY.

A avaliação do comprimento das regiões de heterocromatina dos cromossomos 1, 9 e 16
foi feita através da comparação de tamanho do bloco heterocromático desses cromossomos com
o braço curto do cromossomo 16, uma vez que esta região possui um comprimento semelhante
ao tamanho esperado das porções de heterocromatina dos cromossomos estudados, sofre uma
menor influencia dos efeitos de contração e pode ser facilmente identificado nas metáfases que
receberam o bandamento C (GUSTASHAW, 1997), conforme a Figura 5.
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Fonte: Verma e Dosik, 1980.
Figura 5- Exemplo de comparação dos blocos de heterocromatina constitutiva dos cromossomos 1, 9 e
16 com o braço curto do cromossomo 16 (invertido na imagem).

A heterocromatina do cromossomo Y não pode receber esta comparação, uma vez que
esta varia de 1 a 2 terços do tamanho total do mesmo, sendo apenas observada se essa relação
foi mantida.
A partir destas observações, as regiões de heterocromatina foram classificadas como
diminuídas, normais ou aumentadas.
Foi aplicada análise estatística descritiva para relatar os resultados.
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5 Resultados

Dos 108 pacientes estudados, 50 eram do sexo feminino (46.3%) e 58 do sexo masculino
(53.7%), sendo que 71 realizaram a análise citogenética devido a suspeita de infertilidade, 37
por abortos habituais e 4 devido a azoospermia, conforme a Tabela 1.
Tabela 1- Característica dos pacientes estudados
Indicação Diagnóstica
N
Infertilidade
71
Aborto
33
Azoospermia
4
Total
108

Sexo Masculino
40
14
4
58

Sexo Feminino
31
19
--50

A média de idade dos pacientes foi de 33.5 anos com desvio padrão de ±6.44 e a
mediana de 41 anos.
Após a realização do bandamento G, 70/108 (64,8%) dos pacientes apresentaram
cariótipo sem alterações cromossômicas numéricas e/ou estruturais, inclusive com padrão
normal de heterocromatina constitutiva nos cromossomos 1, 9, 16 e Y; foram encontrados 2
pacientes com translocação equilibrada: t(2;6)(q24;p24) e t(9;21)(q21;q21) e 3 casos de inversão
pericêntrica do cromossomo 9 [inv(9)(p21q12)] todas confirmadas pelo bandamento C.
Também através do bandamento G foi realizada uma triagem inicial de 33 pacientes com a
suspeita de aumento ou diminuição nos blocos de heterocromatina em pelo menos um dos
cromossomos estudados.
As lâminas desses 33 pacientes foram, então, submetidas ao bandamento C e em 19
destes pacientes houve a confirmação de alterações na heterocromatina em pelo menos um dos
cromossomos. Os 14 pacientes cuja suspeita de alterações heterocromáticas não foram
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confirmadas pela banda C tiveram seus cariótipos considerados normais (sem alterações
numéricas e/ou estruturais e com padrão de heterocromatina constitutiva normal), aumentando
este grupo para 84/108 (77.8%), como mostra a Tabela 2.
Tabela 2 - Resultados dos cariótipos dos pacientes estudados
N
Pacientes com cariótipo normal
84
Pacientes com inversões - inv(9)
3
Pacientes com translocações equilibradas
2
Pacientes com alterações de heterocromatina
19
Total
108

Porcentagem (%)
77.8
2.8
1.8
17.6
100.0

A Tabela 3 apresenta as alterações de heterocromatina encontradas, sendo que alguns
pacientes apresentaram alterações em mais de um cromossomo na mesma metáfase.
Tabela 3 - Alterações de heterocromatina encontradas nos cromossomos 1,9,16 e Y através do
bandamento C
Cromossomo Aumento de Heterocromatina Diminuição de Heterocromatina Total (n / %)
#1
3
3
6 / 5.6
#9
10
2
12 / 11.2
#16
2
2
4 / 3.7
Y
3
0
3 / 2.8

Analisando a freqüência de alteração na heterocromatina constitutiva em relação ao
grupo sexual (Tabela 4), observa-se que não houve predominância de alteração por sexo.
Tabela 4 - Relação entre o grupo sexual e alteração na heterocromatina
Alteração Heterocromatina
Masculino
10
Feminino
9
Total
19

Normal
48
41
89
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As Figuras 6 e 7 demonstram um padrão de heterocromatina aumentado após o
bandamento G e C.

Figura 6 – Cariótipo com bandamento G. Cariótipo feminino com suspeita de aumento na
heterocromatina no cromossomo 9 (9qh+).

Figura 7 - Cariótipo com bandamento C. Cariótipo feminino com aumento de heterocromatina no
cromossomo 9 (9qh+).
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6 Discussão

Quando são examinadas grandes amostras de indivíduos da mesma espécie é comum
observar a presença de variações nos blocos de heterocromatina constitutiva (JOHN, 1988).
Essas variações são consideradas normais e podem ser observadas em até 30% da população
(VERMA; DOSIK, 1980).Entretanto é difícil de aceitar que esse espetacular heteromorfismo
seja totalmente inócuo, como cita Erdtmann (1982) em revisão sobre o tema.
O polimorfismo cromossômico em suas formas mais extremas pode ser facilmente
visualizado através do bandamento G devido a grande variação de tamanho observada entre os
pares homólogos. Todavia, o bandamento G pode apenas ser utilizado como um teste de triagem
inicial, uma vez que as propriedades heteropicnóticas da heterocromatina constitutiva produzem
variações de coloração em suas regiões, não permitindo uma avaliação precisa do tamanho do
bloco heterocromático. Por exemplo, o que foi inicialmente avaliado como um aumento de
heterocromatina pode corresponder, na verdade, a uma diminuição da mesma no par homólogo,
ou vice e versa.
O bandamento C, ao contrário, é uma técnica específica para a análise dessas regiões de
heterocromatina constitutiva, e é amplamente utilizada na comprovação de heteromorfismos
cromossômicos.
Inicialmente, 33/108 (30,6%) pacientes foram selecionados pelo bandamento G para a
avaliação de aumento ou diminuição das regiões de heterocromatina constitutiva e 3 para a
confirmação de inversões pericêntricas no cromossomo 9. Após a realização do bandamento C
os 3 casos de inversões foram confirmados e 19/33 (57,6%) pacientes apresentaram alterações
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de heterocromatina positiva. Mostrando ser esse um método de bandamento mais preciso e
específico na análise dos polimorfismos dessas regiões.
Nos 108 pacientes estudados foram encontrados 2 casos de translocações equilibradas:
t(2;6)(q24;p24) e t(9;21)(q21;q21), ambas encontradas em pacientes do sexo masculino com
suspeita de infertilidade. Segundo Tharapel, Tharapel e Bannerman (1985), os cromossomos 1,
7, 2, 6, 4, 3 e 11 são, respectivamente, os cromossomos que mais freqüentemente estão
relacionados aos casos de translocações, sugerindo que os mesmos poderiam ser mais
susceptíveis a quebras e rearranjos. Alterações como essas são amplamente encontradas na
literatura correlacionadas a casais com abortos habituais e/ou com prole cromossomicamente
anormal, sendo que o valor encontrado, de 1.8% , aproxima-se do esperado na população geral
(2-9%).
A inversão pericêntrica da região de heterocromatina constitutiva do cromossomo 9 é
considerada uma variação da normalidade dentro da população, uma vez que raramente produz
alterações fenotípicas em seus portadores e, apesar de vários estudos na tentativa de estabelecer
uma relação entre a incapacidade reprodutiva, não parece causar alterações na gametogênese
(SREBNIAK et al., 2004). Foram encontrados 3 pacientes portadores dessa inversão (2.8%),
sendo 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, todos em pesquisa de infertilidade. Na
população geral, as inversões cromossômicas são observada em 1-2% dos indivíduos. Segundo
Kaiser (1984), em seu trabalho sobre as inversões pericêntricas dos 46 cromossomos humanos,
as inversões pericêntricas envolvendo o cromossomo 9 são as mais freqüentes, correspondendo
a mais de 30% de todas as inversões cromossômicas encontradas, sendo que apenas inversões de
grandes blocos desse cromossomo poderiam apresentar efeitos patológicos como infertilidade,
abortos recorrentes e malformações congênitas. A inversão do cromossomo 1 corresponde cerca
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de 5% das inversões encontradas e a do 16 a 0,5%, sendo esta última patológica e encontrada
em casos de leucemia mielóide aguda.
Com relação ao heteromorfismo cromossômico, foram encontrados 19 pacientes com
alterações de heterocromatina constitutiva, correspondendo a 17.6% dos casos estudados. Foram
observados heteromorfismos do cromossomo 9 em 11.2% dos pacientes, seguidas pelas
alterações no cromossomo 1 (5.6%), 16 (3.7%) e Y (2.8%), A variação mais freqüente foi o
aumento da heterocromatina do cromossomo 9, presente em 9.3% dos pacientes, valor próximo
ao esperado na população de 6 a 8% de acordo com Park et al., (1998).
Muito se discute sobre as possíveis funções da heterocromatina constitutiva no genoma
e quais poderiam ser os efeitos provocados pelo seu polimorfismo, uma vez que estas alterações
não provocam alterações no fenótipo como citam Verma e Dosik (1980), Erdtmann (1982),
Therman e Susman (1993), entre outros.
Entretanto, a enorme variação da heterocromatina observada entre os pares homólogos
levou vários pesquisadores a considerarem a idéia de que essa diferença poderia causar
dificuldades durante o pareamento ou a não-disjunção dos cromossomos, tanto na divisão
mitótica quanto meiótica, o que poderia predispor os portadores de heteromorfismos ao
desenvolvimento de neoplasias, retardo mental, alterações na capacidade reprodutiva e a
maiores índices de abortos e malformações congênitas na prole. Colombo, Fett-Conte e Silva
(2000) demonstraram um aumento de polimorfismos cromossômicos em crianças portadoras da
Síndrome de Down; Nielsen et al. (1974) citam que portadores do aumento da heterocromatina
constitutiva do cromossomo 9 (9qh+) teriam um risco aumentado de uma concepção
cromossomicamente anormal. No entanto, em revisão sobre o tema, Erdtmann (1982) não
conseguiu estabelecer qualquer relação concreta entre esses heteromorfismos e a capacidade
reprodutiva, retardo mental, malformações congênitas e desenvolvimento de neoplasias, uma
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vez que os dados da literatura são contraditórios, assim como Verma e Dosik (1980) e John
(1988).
Tharapel, Tharapel e Bannerman (1985) concluem que, somando-se todos os dados sobre
o heteromorfismo da heterocromatina constitutiva e sua relação com o abortamento habitual,
não existem evidências significativas para estabelecer uma associação direta entre os mesmos.
Os resultados deste estudo, apesar de não serem suficientes para determinar o
polimorfismo das regiões de heterocromatina constitutiva como um fator causal de infertilidade
e aborto habitual pode vir agregar importantes dados referentes ao perfil genético da população
brasileira.
Futuramente, uma ampliação do estudo executando-se a banda C em todos os casos com
suspeita de infertilidade e aborto habitual e em um grupo controle bem definido proporcionarão
informações que possibilitem a comparação dos dados encontrados com os existentes na
literatura.
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7 Conclusão

Os

resultados

encontrados

neste

estudo demonstram que os polimorfismos

cromossômicos das regiões de heterocromatina constitutiva são freqüentemente observados pelo
bandamento G em pacientes com suspeita de infertilidade e aborto habitual e podem ser
comprovados de forma eficaz pelo bandamento C.
O aumento do bloco heterocromático do cromossomo 9 foi a alteração mais encontrada,
não sendo observada prevalência sexual.
Devido à ausência de um grupo controle nesse estudo, não podemos estabelecer os
heteromorfismos como uma causa determinante de infertilidade e aborto habitual.
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