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| RESUMO 

 
 

O cancro do cólon e recto familiar do tipo X (FCCTX) define famílias que cumprem os critérios 

de Amesterdão, não apresentam mutações germinais nos genes de reparação do DNA do tipo 

mismatch (MMR) e cujos tumores são microssatélites estáveis. Contudo, a sua etiologia genética 

permanece desconhecida. A identificação de novos genes de susceptibilidade permitirá um 

diagnóstico precoce com implicações importantes no manejo clínico e tratamento. Num estudo prévio 

que envolveu a sequenciação do exoma em 5 indivíduos afectados de uma família FCCTX, 

identificaram-se variantes provavelmente patogénicas nos genes MTMR3, TAS1R1, DUSP12, NPR2, 

LGR6 com potencial relevância para a tumorigénese coloretal. Assim, este trabalho teve por objetivo 

estudar o papel destes genes candidatos na susceptibilidade para esta síndrome em famílias 

FCCTX/FCCTX-like. Pretendeu-se ainda estudar a expressão de um novo transcrito do gene TPP2 

com CCR em contexto de FCCTX comparativamente a síndrome de Lynch. 

Foi realizada uma análise mutacional aos genes candidatos em indivíduos índex de 34 

famílias FCCTX/ FCCTX-like, que permitiu identificar 3 variantes provavelmente patogénicas no gene 

MTMR3 e 2 no gene TAS1R1, nos restantes genes não foram identificadas variantes patogénicas. 

Para cada gene, estas variantes localizaram-se no mesmo domínio/região funcional. Nenhuma delas 

foi identificada numa população de controlos saudáveis da população portuguesa, à excepção da 

variante c.1933C>T (p.Arg645Trp) no gene MTMR3 cuja frequência foi maior em famílias FCCTX 

(6%), do que na população portuguesa (0,3%). Todos estes factos reforçam o potencial de variantes 

nestes genes poderem contribuir para a susceptibilidade para o FCCTX. O impacto dessa variante na 

expressão do MTMR3 e do marcador de autofagia BECN1 foi avaliado por RT-qPCR em lesões do 

cólon de indivíduos portadores e não portadores da variante. Apesar de não se ter identificado 

relação entre a presença ou ausência da variante e a expressão do gene, a variante pode ter impacto 

apenas ao nível da função da proteína.  

A análise de expressão do novo transcrito do gene TPP2 sugere expressão diferencial entre 

indivíduos saudáveis, síndrome de Lynch e afectados com CCR/FCCTX. O envolvimento do TPP2 na 

resposta imunitária sugere que alterações na expressão deste gene possam desempenhar um papel 

importante na tumorigénese coloretal.  

 
 
  

Palavras-Chave: Cancro Colorectal, FCCTX, Genes de susceptibilidade, TPP2 
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| ABSTRACT 
 

Familial colorectal cancer type X (FCCTX) defines families that fulfill the Amsterdam criteria, 

without evidence of defects in the DNA mismatch repair genes (MMR) and whose tumors do not 

present microsatellite instability. However, its genetic etiology remains unknown. The identification of 

new susceptibility genes will allow an early diagnosis with important implications in clinical 

management and treatment. In a previous study, 5 affected individuals of a FCCTX family were 

selected to whole exome sequencing (WES) studies and probably pathogenic variants were identified 

in the MTMR3, TAS1R1, DUSP12, NPR2, LGR6 genes with potential relevance for colorectal 

tumorigenesis. Thus, the aim of this work was to study the role of these candidate genes in the 

susceptibility to this syndrome in FCCTX / FCCTX-like families. It was also intended to study the 

expression of a new transcript of the TPP2 gene with CCR in FCCTX context compared to Lynch's 

syndrome 

A mutational analysis was performed on the candidate genes in index patients from 34 FCCTX 

/ FCCTX-like families, which identified 3 potentially pathogenic variants in MTMR3 and 2 in TAS1R1, 

in the remaining genes no relevant variants were observed. For each gene, these variants were 

located in the same functional domain / region. None of them were identified in a population of healthy 

controls of the Portuguese population, except variant c.1933C>T (p.Arg645trp) in the MTMR3 gene 

whose frequency was higher in FCCTX families (6%) than in the Portuguese population (0.3%). Taken 

together, this results reinforce the potential for variants in these genes to contribute to the 

susceptibility to FCCTX. The impact of this variant on the expression of MTMR3 and on the autophagy 

marker BECN1 was evaluated by RT-qPCR in colon lesions of carriers and non-carriers of the variant. 

Although no relationship has been identified between the presence or absence of the variant and the 

expression of the genes, the variant may have impact only on the protein functions. 

Expression analysis of the new TPP2 gene transcript suggests differential expression between 

healthy individuals, Lynch syndrome and CCR / FCCTX affected individuals. The role of TPP2 in the 

immune response suggests that alterations in the expression of this gene may play an important role 

in colorectal tumorigenesis. 

 

 

Keywords: Coloretal cancer, FCCTX, Susceptibility genes, TPP2 
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1.  INTRODUÇÃO  

1.1. Cancro do cólon e recto 

O cancro do cólon e recto (CCR) representa uma das neoplasias de maior importância a nível 

mundial, não só pela sua prevalência como também pela sua incidência. O CCR é considerado o 

terceiro tipo de cancro mais diagnosticado em homens e o segundo em mulheres, e mundialmente, o 

quarto cancro mais mortal, a seguir ao cancro do pulmão, fígado e estômago (Torre et al., 2015). 

Apresenta baixa incidência em indivíduos com idade inferior a 50 anos, contudo, observa-se um 

aumento da incidência com a idade, considerando-se a idade média de diagnóstico aos 70 anos. A 

nível geográfico, também se observa uma variação nas taxas de incidência, sendo que, as mais altas 

são atingidas nos países desenvolvidos (Brenner et al., 2014).  

As causas subjacentes ao CCR são complexas e heterogéneas. Existem factores quer 

ambientais quer genéticos que desempenham um papel importante na etiologia do CCR. Uma dieta 

rica em carnes vermelhas, deficiente em fibras, o consumo de álcool e tabaco, obesidade e 

sedentarismo são alguns dos factores associados ao aumento do risco para este tipo de cancro. Por 

outro lado, uma dieta rica em peixe, fibras, vitamina D e cálcio pode ajudar na prevenção da 

carcinogénese colorectal. Além dos factores ambientais, cerca de 35% do risco para desenvolver 

cancro colorectal deve-se a factores genéticos (Zhang et al., 2014).  

O CCR divide-se basicamente em dois grandes grupos, o CCR esporádico, que corresponde a 

70% dos casos de neoplasias malignas colorectais e o CCR hereditário, que compreende 30% dos 

casos de CCR (Gimeno-garcía et al., 2016). Destes, apenas 5% estão associados a síndromes 

hereditários bem caracterizados, enquanto os restantes 25% tem causa molecular desconhecida 

(Jasperson et al., 2010). Torna-se assim essencial compreender os mecanismos moleculares 

subjacentes ao CCR para uma melhor prevenção da doença, diagnóstico e planeamento de 

estratégias de terapia.  

 

1.2. Vias de instabilidade genómica associadas ao CCR  

Actualmente estão descritas três vias de instabilidade genómica associadas à iniciação e 

desenvolvimento de CCR: a via de instabilidade cromossómica (CIN), a via de instabilidade de 

microssatélites (MSI) e a via do fenótipo metilador das ilhas CpG (CIMP) (Zhang et al., 2014). 

  

1.2.1. Via de instabilidade cromossómica  

A via CIN é caracterizada por alterações na segregação cromossómica que dão origem a 

aneuploidias, ganhos e/ou perdas de porções cromossómicas e que resultam em perdas de 

heterozigotia (LOH) em regiões como 5q, 17q e 18q. Esta via está associada a cerca de 65-70% dos 

casos de CCR esporádico.  

Fearon e Vogelstein propuseram o modelo conhecido como sequência adenoma-carcinoma 

que descreve o processo necessário para o desenvolvimento de CCR. De acordo com este modelo, a 

progressão tumoral envolve a acumulação de uma série de alterações genéticas e epigenéticas, e 
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consequentemente histológicas, iniciando-se pela transformação do epitélio cólico normal num 

adenoma e posteriormente num carcinoma (Arends, 2013) (Figura 1.1). 

A alteração mais precoce que conduz à formação de adenomas consiste na inactivação do 

gene supressor de tumores adenomatous poliposis coli (APC). Este gene codifica uma proteína 

multifuncional que participa em diferentes processos celulares (adesão e migração celular, 

transdução do sinal, formação dos microtúbulos, segregação dos cromossomas) e que tem como 

principal função a regulação negativa da β-catenina na via de transdução de sinal WNT/β-catenina 

(Saito-Diaz et al., 2013). A proteína APC faz parte de um complexo proteico (APC, Axina e GSK3β) 

responsável por fosforilar a β-catenina promovendo assim a sua degradação. As mutações no APC 

conduzem normalmente à formação de uma proteína truncada não funcional, o que resulta na 

acumulação de β-catenina no citoplasma, que é posteriormente translocada para o núcleo onde atua 

como factor de transcrição formando um complexo com o DNA-binding factor TCF (T-cell factor) e 

estimulando a transcrição de genes associados à proliferação e diferenciação celular (Figura 1.2).  

Durante a progressão do adenoma, ocorrem mutações adicionais, como a ativação 

constitutiva do proto-oncogene KRAS (Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog), o que resulta 

num aumento da proliferação celular e inibição da apoptose. Ocorre também perda de heterozigotia 

(LOH) em genes localizados na região 18q, como o SMAD4 (SMAD Family Member 4), o SMAD2 

(SMAD Family Member 2) e o gene DCC (DCC netrin 1 receptor), os quais estão associados à via de 

sinalização TGF-β (transforming growth factor beta) (Armaghany et al., 2012) (Roper and Hung, 

2013). Posteriormente, a inactivação do gene supressor de tumor TP53 (tumor protein p53) conduz à 

transição de adenoma tardio para carcinoma (Worthley et al., 2010).  

 

 

 

 
Figura 1. 1 Sequência adenoma-carcinoma. Representação esquemática das principais alterações 

moleculares e histológicas envolvidas na iniciação e progressão tumoral (Adaptado de: O’Connor and Adams, 
2010) 
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Figura 1. 2 Representação esquemática da via WNT. (A) Via na forma inactiva. Formação do complexo de 

destruição (APC, Axina e GSK3β) responsável pela degradação da β-catenina, o que resulta na diminuição dos 
níveis de β-catenina no citoplasma. (B) Via na forma activa. Na presença do estímulo WNT a formação do 

complexo de destruição é inibida e a β-catenina não é degradada o que resulta na sua acumulação no 
citoplasma. Posteriormente é translocada para o núcleo onde interage com o factor de transcrição (TCF) e 
estimula a transcrição de genes associados a proliferação celular. (C) Via constitutivamente activa. Na 
presença de mutações no APC a formação do complexo de destruição é inibida o que resulta na acumulação de 
β-catenina no citoplasma e posterior translocação para o núcleo onde ativa a transcrição de genes associados ao 
crescimento e proliferação celular. Este comportamento é característico de células tumorais, as quais reagem 
como se estivessem sob constante estimulação. [Adapatdo de: (Rennoll, 2015)] 
 

 
1.2.2. Via de instabilidade de microssatélites  

Ao longo do genoma, é possível encontrar regiões repetitivas, designadas de microssatélites, 

e que são especialmente susceptíveis a erros de slipagge pela DNA polimerase. Esses erros 

resultam na contração ou expansão das sequências repetitivas o que origina uma sequência de 

microssatélites com diferente tamanho comparativamente à célula normal.  

O sistema de reparação de erros do tipo mismatch (MMR) é responsável por detectar e 

corrigir os erros introduzidos pela polimerase durante a replicação do DNA, sendo composto por 

vários genes, entre os quais, o MSH2 (MutS Homolog 2), MLH1 (MutL Homolog 1), MSH6 (MutS 

Homolog 6) e PMS2 (PMS1 Homolog 2). A presença de MSI surge quando ocorrem mutações nos 

genes MMR, anteriormente mencionados, o que provoca a inactivação do sistema de reparação ou 

por silenciamento epigenético através da hipermetilação do promotor do gene MLH1 (Colussi et al., 

2013) (Worthley et al., 2010) 

A MSI está associada a cerca de 15% dos casos de cancro colorectal esporádicos.  

 

1.2.3. Via do fenótipo metilador das ilhas CpG  

A via CIMP é a terceira via de instabilidade genómica associada à progressão tumoral no CCR e 

encontra-se descrita em cerca de 20-30% dos casos de cancro colorectal. 
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As ilhas CpG são regiões do DNA ricas em nucleótidos de citosina seguidos de nucleótidos de 

guanina que podem ser frequentemente encontradas na região promotora da maioria dos genes. A 

hipermetilação aberrante destas regiões (adição covalente de grupos metil às citosinas) está 

associada ao silenciamento de genes envolvidos na supressão de tumores, na regulação do ciclo 

celular, na apoptose, na angiogénese, na reparação do DNA e na invasão e adesão (Colussi et al., 

2013) (Roper and Hung, 2013). A maioria dos CCRs associados à via CIMP são caracterizados pela 

hipermetilação das ilhas CpG das regiões promotoras dos genes MLH1 e MGMT.   

 

1.3. Síndromes hereditários de CCR  

Os síndromes hereditários de CCR são definidos consoante as suas características clínicas, 

patológicas e, mais recentemente, pelas suas características genéticas. De modo geral, nestes 

síndromes o CCR desenvolve-se em indivíduos com idade inferior a 50 anos, e apresenta um padrão 

de transmissão autossómica dominante ou recessiva. 

Os síndromes hereditários de CCR, podem ser divididos em duas categorias: os síndromes 

associados a polipose e os não associados a polipose (HNPCC). 

 

1.3.1. Síndromes hereditários de CCR associados a polipose  

 
 Polipose adenomatosa familiar  

A polipose adenomatosa familiar (PAF) é uma doença hereditária rara caracterizada pela 

presença de centenas a milhares adenomas no cólon, os quais, caso não sejam removidos 

conduzem a um risco aumentado (~100%) de desenvolver CCR. Estes adenomas surgem numa 

idade precoce, geralmente na segunda ou terceira década de vida e, na maioria dos casos, originam 

CCR entre os 35 a 40 anos de idade. Os indivíduos com PAF podem também apresentar 

manifestações extra-cólicas como, tumores duodenais, pólipos gástricos, tumores desmóides, 

hipertrofia congénita do epitélio pigmentar da retina (CHRPE), osteomas e carcinoma papilar da 

tiróide (Carballal et al., 2014). A PAF apresenta um padrão de hereditariedade autossómico 

dominante e é causada por mutações germinais no gene supressor de tumor APC, localizado na 

região cromossómica 5q21–q22. A maioria das mutações identificadas no gene APC resultam na 

produção de proteínas truncadas incapazes de controlar o crescimento celular, resultando assim, na 

formação de múltiplos pólipos. Cerca de 25% dos casos de PAF são causados por mutações de novo 

no APC. A localização da mutação germinal no APC poderá estar associada com a agressividade do 

fenótipo (Albuquerque et al., 2002).  

 

 Polipose adenomatosa familiar atenuada  

A PAF atenuada (APAF) é uma condição menos severa que a PAF, igualmente associada a 

mutações germinais no gene APC e caracterizada por um menor número de pólipos adenomatosos 

cólicos (50 a 100). Comparativamente à PAF, os indivíduos têm tendência a desenvolver neoplasias 

no cólon proximal numa idade mais avançada (aproximadamente 55 anos) (Jasperson et al., 2010).  
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 Polipose adenomatosa associada ao gene MUTYH  

A polipose adenomatosa associada ao gene MUTYH (PAM) é uma condição autossómica 

recessiva causada por mutações germinais bi-alélicas no gene MUTYH. Este gene está localizado no 

cromossoma 1p34.1 e codifica para uma proteína envolvida na via de reparação do DNA por excisão 

de bases (BER), a qual tem um papel vital na reparação de danos oxidativos no DNA. 

Funcionalmente, a proteína MUTYH é responsável por prevenir que ocorram transversões G:C > T:A 

provocadas pelo stress oxidativo.   

Clinicamente, a idade de diagnóstico da PAM, o número de pólipos desenvolvidos e o risco 

de desenvolver CCR é semelhante ao observado na APAF (Colussi et al., 2013). 

 

 Polipose hamartomatosa  

A polipose hamartomatosa é um grupo raro de doenças hereditárias autossómicas 

dominantes que engloba os seguintes síndromes, o síndrome de Peutz-Jeghers (PJS), o síndrome de 

polipose juvenil (JPS), o síndrome de Cowden e o síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba 

(Gallagher et al., 2010). Destes, apenas o síndrome de Peutz-Jeghers (PJS) e o síndrome de 

polipose juvenil (JPS) estão associados a um aumento do risco de desenvolver CCR (Carballal et al., 

2014). 

A PJS é um síndrome autossómico dominante tipicamente caracterizado pela presença de 

pigmentação cutânea nos lábios e mucosa bucal e pólipos hamartomatosos intestinais. Mutações 

germinais no gene supressor de tumor LKB1/STK11 estão associadas a cerca de 70% dos casos de 

PJS. Este gene codifica para uma serina-treonina cinase, cujas funções incluem, a regulação do ciclo 

celular, a mediação da apoptose e a polaridade celular (Patel and Ahnen, 2012) (Gallagher et al., 

2010). 

A JPS é um síndrome autossómico dominante com penetrância variável associado a 

mutações nos genes, SMAD4, BMPR1A e ENG, todos eles associados à via do TGF-β (Patel and 

Ahnen, 2012) (Nieminen et al., 2011). Este síndrome é caracterizado pela presença de múltiplos 

pólipos hamartomatosos juvenis no trato gastrointestinal, principalmente no cólon (98%) e estômago 

(14%). Em indivíduos com JPS o risco de progressão para CCR é de aproximadamente 30 a 50% 

(Tomlinson, 2015). 

O síndrome de Cowden e o síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba apresentam um padrão 

de transmissão autossómico dominante com penetrância variável. Ambos os síndromes estão 

associados a mutações no gene supressor de tumor PTEN, o qual está envolvido na regulação do 

ciclo celular, apoptose e angiogénese. Estes síndromes são caracterizados pela presença de pólipos 

hamartomatosos ao longo do trato gastrointestinal, contudo, é mais comum observarem-se 

manifestações extraintestinais. O risco de desenvolver CCR é raro, no entanto são frequentemente 

descritos carcinoma da mama, tiróide e endométrio associados a estes síndromes (Jasperson et al., 

2010).   
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 Polipose serreada 

A polipose serreada é uma condição hereditária rara caracterizada pela presença de múltiplos 

pólipos serreados no cólon e recto, cujo padrão de transmissão ainda não é conhecido, tendo sido 

propostos padrões de hereditariedade tanto autossómicos dominantes como recessivos.  

Os pólipos serreados englobam diferentes tipos de lesões, nos quais se incluem, os pólipos 

hiperplásicos (PH) (não apresentam displasia ao contrário dos adenomas), os adenomas serreados 

sésseis (ASS) (podem ou não apresentar displasia) e os adenomas serreados tradicionais (AST) (que 

apresentam displasia) (Silva et al., 2016) (Carballal et al., 2018). 

O diagnóstico da PS consiste no preenchimento de critérios clínicos específicos estabelecidos 

pela Organização Mundial da Saúde, os quais avaliam o número, o tamanho e localização dos 

pólipos serreados no cólon. A idade média de diagnóstico é de cerca de 55 anos e estes indivíduos 

apresentam um risco de cerca de 25-40% de desenvolver CCR. A base genética para o 

desenvolvimento desta síndrome ainda não é conhecida, contudo, estudos recentes sugerem o 

envolvimento de mutações germinais no gene RNF43 em indivíduos com PS (Carballal et al., 2018). 

 

 

1.3.2. Cancro do cólon e recto hereditário não associado a polipose   

O cancro do colón e recto não associado a polipose (HNPCC) é a forma hereditária mais 

comum de CCR, o qual pode ser dividido em dois grupos distintos: a Síndrome de Lynch (SL), a qual 

é definida pela presença de mutações germinais nos genes MMR, e o cancro do cólon e reto familiar 

do tipo X (FCCTX), para o qual não são detetadas mutações nestes genes.  

De modo a definir os casos de HNPCC, em 1991, o International Collaborative Group on 

Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer publicou os critérios de Amesterdão I (Tabela 1.1). Este foi 

assim, um dos primeiros métodos para identificar doentes em risco baseado apenas na história 

familiar e idade de diagnóstico, não tendo em consideração a existência de neoplasias extra-cólicas e 

a existência de famílias pouco numerosas. De modo a ultrapassar estas limitações, em 1999, estes 

critérios foram revistos dando origem aos critérios de Amesterdão II (Tabela 1.2).  

 

Tabela 1. 1. Critérios de Amesterdão I (Adaptado de: Vasen et al., 1999) 

 

 

 

 

 

Critérios de Amesterdão I (1991) 

 Pelo menos três familiares com CCR, sendo um deles familiar em 1º grau dos outros dois; 

 Pelo menos duas gerações sucessivas afetadas; 

 Pelo menos um dos tumores diagnosticado antes dos 50 anos; 

 Exclusão de polipose adenomatosa familiar 
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Tabela 1. 2. Critérios de Amesterdão II (Adaptado de: Vasen et al., 1999) 

 

 

Além dos critérios de Amesterdão, foram mais tarde criados os critérios de Bethesda (CB) 

(Tabela 1.3) com o objetivo de identificar possíveis casos de síndrome de Lynch em famílias que não 

cumpriam os CA.  

 

Tabela 1. 3. Critérios de Bethesda (Adaptado de: Umar et al., 2004) 

 

Quando um indivíduo/família preenche um dos critérios de Bethesda, é indicativo para a 

realização de uma análise de pesquisa de instabilidade de microssatélites (MSI) no tumor. Esta 

análise é realizada utilizando um painel contendo 5 marcadores de microssatélites, designados 

marcadores de Bethesda, BAT25 e BAT26 (marcadores de mononucleótidos) e D5S346, D2S123 e 

D17S250 (marcadores de dinucleótidos) (Umar et al., 2004) (Worthley et al., 2010). Estes marcadores 

permitem classificar o grau de instabilidade dos tumores em, instabilidade de microssatélites de alto 

grau (MSI–H), quando 2 ou mais marcadores apresentarem instabilidade; instabilidade de 

microssatélites de baixo grau (MSI–L), se apenas um marcador apresentar instabilidade; ou 

microssatélites estável (MSS), caso não exista instabilidade em nenhum dos marcadores.   

Critérios de Amesterdão II (1999) 

 Pelo menos três familiares com CCR ou outro tumor associado a síndrome de Lynch (endométrio, 

intestino delgado, uréter e pélvis renal) histologicamente confirmados, sendo um deles familiar em 

primeiro grau dos outros dois; 

 Pelo menos duas gerações sucessivas afetadas; 

 Pelo menos um dos tumores diagnosticado antes dos 50 anos; 

 Exclusão de polipose adenomatosa familiar; 

Critérios Bethesda 

 CCR diagnosticado antes dos 50 anos; 

 Presença de CCR síncronos ou metacrónicos ou outro cancro associado a síndrome de Lynch, 

independentemente da idade; 

 CCR diagnosticado antes dos 60 anos com histologia típica de síndrome de Lynch: presença de 

reação de Chron-like, células em anel de sinete, invasão linfocitária e tumores com produção de 

muco; 

 CCR diagnosticado e ≥ 1 familiar de 1º grau com cancro associado a síndrome de Lynch com pelo 

menos 1 dos cancros diagnosticado antes dos 50 anos 

 CCR diagnosticado e ≥ 2 familiar de 1º grau com cancro associado a síndrome de Lynch, 

independentemente da idade 
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 Síndrome de Lynch 

A SL é a causa hereditária mais comum de desenvolvimento de CCR, sendo que, se estima 

ser responsável por 2-4% da totalidade dos casos de CCR (Roper and Hung, 2013). A SL apresenta 

um padrão de transmissão autossómico dominante com elevada penetrância e é caracterizada pela 

presença de mutações germinais em genes de reparação do DNA do tipo mismatch (MMR), 

nomeadamente, MLH1, MSH2, MSH6, e PMS2.  

As mutações nestes genes podem ser pontuais e grandes deleções/inserções. As mutações 

no MLH1 e MSH2 são as mais comuns e são responsáveis por cerca de 80% dos casos de SL. 

Mutações nos genes MSH6 e PMS2 são menos frequentes, correspondendo a cerca de 10-12% e 2-

3% dos casos de SL, respetivamente (Jasperson et al., 2010). Recentemente, foram detectados 

alguns casos de síndrome de Lynch causados pelo silenciamento epigenético do gene MSH2 

provado por grandes deleções germinais na região 3’ do gene EPCAM (Epithelial Cell Adhesion 

Molecule), localizado a montante do gene MSH2. Estas deleções podem resultar na formação de um 

transcrito de fusão EpCAM-MSH2 e na hipermetilação da região promotora do gene MSH2 ao nível 

somático e subsequentemente na sua inactivação (Patel and Ahnen, 2012). 

Os indivíduos com síndrome de Lynch apresentam um risco muito elevado de desenvolver 

CCR (cerca de 70%), bem como, uma maior predisposição para o desenvolvimento de tumores extra-

cólicos, nomeadamente, carcinomas do endométrio, ovário, intestino delgado, estômago, pâncreas e 

uréter. O diagnóstico ocorre em idades jovens (45 anos), os tumores são caracterizados por 

apresentar instabilidade de microssatélites de alto grau e localizam-se predominantemente no cólon 

proximal. A nível histológico, estes tumores podem apresentar células em anel de sinete, são 

frequentemente pouco diferenciados, mucinosos e apresentam infiltrado linfocitário. (Jasperson et al., 

2010) (Ku et al., 2012). 

No diagnóstico clínico do síndrome de Lynch, famílias que preencham os CA são indicadas 

para uma análise aos genes MMR. Os indivíduos que preencham os CB são encaminhados para 

análise imunohistoquímica e pesquisa de instabilidade de microssatélites, caso os tumores 

apresentem instabilidade de microssatélites de alto grau são depois encaminhados para a realização 

de análise mutacional nos genes MMR.  

 

 Cancro do cólon e recto familiar do tipo X  

O cancro do cólon e recto familiar do tipo X (FCCTX) é um tipo de HNPCC que define os 

casos que preenchem os critérios de Amesterdão, mas que não apresentam mutações germinais nos 

genes MMR e cujos tumores são microssatélites estáveis (Nejadtaghi and Jafari, 2017). Apesar do 

FCCTX apresentar um padrão de hereditariedade autossómico dominante, a etiologia genética deste 

tipo de cancro permanece desconhecida. A carcinogénese do FCCTX apresenta algumas diferenças 

quando comparada ao síndrome de Lynch. O FCCTX apresenta um menor risco para o 

desenvolvimento de CCR, é diagnosticado em idade mais tardia (50-60 anos) e não apresenta risco 

aumentado para o desenvolvimento de tumores extra-cólicos. Os tumores localizam-se 

predominantemente no cólon distal, com menor produção de muco e infiltrado linfocitário (Shiovitz et 

al., 2014).  
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Recentemente tem sido conduzidos alguns estudos de whole-genome sequencing (WGS) 

com o objetivo de identificar novos Ioci de susceptibilidade para o FCCTX. Alguns genes candidatos 

têm sido propostos, contudo, ainda não foram identificados os genes responsáveis por causar a 

doença (Yamaguchi et al., 2015). Em 2011, foram analisadas 18 famílias FCCTX e foram 

identificadas mutações germinais no gene BMPR1A (type I bone morphogenetic protein receptor) que 

codifica uma proteína pertencente à família das serina-treonina cinases. Um dos indivíduos exibia 

uma mutação germinal que consistia na deleção de 3 nucleótidos (c.264_266del; p.Glu88del), 

enquanto que, noutra família foi detetada uma mutação de splicing (c.68-10_6814del) que resulta na 

excisão do exão 2 (Nieminen et al., 2011). Um estudo realizado por Nieminen et al., onde foram 

analisadas 26 famílias FCCTX, permitiu identificar uma mutação germinal no gene RPS20 

(c.147dupA) que segregava com a doença. Esta mutação produz uma alteração do tipo frameshift 

que resulta na formação de uma proteína truncada (p.Val50SerfsX23) que provoca alterações na 

biogénese dos ribossomas e na regulação do TP53 (Nieminen et al., 2014). Noutro estudo, foram 

identificadas no gene SEMA4A (Semaphorin 4A) três mutações do tipo missense, p.Val78Met, 

p.Gly484Ala e p.Ser326Phe em indivíduos FCCTX. A variante p.Val78Met revelou estar relacionada 

com o aumento significativo da activação das vias de sinalização MAPK/Erk e PI3K/Akt e 

consequentemente com o aumento da proliferação celular, na linha celular de cancro do cólon 

HCT116. Foi ainda identificado o polimorfismo p.Pro682Ser como estando fortemente associado ao 

FCCTX e ao aumento do risco de desenvolvimento de CCR (Schulz et al., 2014). Num trabalho 

realizado pelo Grupo de Gastrenterologia do IPO de Lisboa foi identificada numa família FCCTX uma 

variante (p.Pro300Leu) possivelmente patogénica no gene POLD1 (DNA polimerase delta 1) (Duarte, 

2015). 

Diferentes estudos sugerem que o FCCTX é uma doença heterogénea com várias variantes 

clínicas. A dificuldade em identificar genes associados a esta síndrome reforça a hipótese de que o 

FCCTX não seja uma doença monogénica mas sim poligénica resultante da interação de vários 

genes de baixa penetrância.  

A identificação dos genes associados ao FCCTX facilitará o diagnóstico molecular da doença, 

tornando-se necessários estudos adicionais de modo a clarificar a sua base genética (Nejadtaghi e 

Jafari, 2017).  

 
1.4. Caracterização molecular dum grupo de famílias FCCTX: Estudos prévios 

Em estudos prévios realizados no grupo de Gastrenterologia da UIPM, IPOLFG, Francisco et al. 

avaliaram clinica e molecularmente um grupo de famílias FCCTX. Com base na análise de LOH, nos 

tumores destas famílias, foram identificadas duas entidades moleculares distintas: a TSG+ (Tumor 

supressor gene positive), mais prevalente (72%), cujos tumores apresentam perda de heterozigotia 

em genes supressores de tumores (APC, SMAD4, DCC, TP53), metilação na região promotora dos 

genes MMR e MGMT e maior frequência de mutações nos genes KRAS e APC; e a TSG- onde estas 

alterações eram menos frequentes (Francisco et al., 2011).   
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1.4.1. Identificação de novos loci de suscetibilidade para o FCCTX  

 
Com o objetivo de detectar novos loci de susceptibilidade para o FCCTX, o grupo de 

Gastrenterologia da UIPM, IPOLFG realizou um estudo de linkage em todo o genoma usando arrays 

de 50 000 SNPS (single nucleotide polymorphisms). Para tal, foram seleccionadas duas famílias 

FCCTX, as mais informativas, uma TSG+ outra TSG-, incluindo indivíduos afectados e não afectados. 

Nesse estudo, foram identificadas três regiões cromossómicas candidatas (13q, 16q e 21q) para a 

família TSG+, enquanto, para a outra família não se obtiveram resultados com significado estatístico.  

Seguidamente, foi realizada uma análise de linkage e LOH recorrendo a marcadores de 

microssatélites, a qual levou à exclusão da região 16q por não apresentar linkage com a doença 

(Belo, 2010). A partir da análise LOH foi possível determinar uma região mínima de LOH de 0,84 Mb 

para a região 13q (13q32-33) e uma de 1,3 Mb para a região 21q (21q11). (Pereira, 2013) (Belo, 

2010). Verificou-se ainda que as perdas de heterozigotia no cromossoma 13 eram mais frequentes 

em adenomas, o que sugere que os eventos em 13q ocorrem ao nível da iniciação tumoral. 

Nestas regiões de interesse, alguns genes candidatos foram selecionados para análise de 

mutações germinais. Após alguns estudos realizados pelo grupo de Gastrenterologia foi sugerido o 

envolvimento do gene TPP2 (Tripeptidyl Peptidase II) na susceptibilidade para o FCCTX.  

 

 Tripeptidyl Peptidase 2 

O TPP2 é um gene localizado na região cromossómica 13q33.1 e codifica para uma 

peptidase, que a pH neutro, remove tripéptidos da região N terminal de péptidos longos. A proteína 

TPP2 é a maior peptidase citosólica eucariota e têm um papel essencial na apresentação de 

antigénios do complexo MHC classe I. Outros processos biológicos envolvendo esta proteína 

incluem, a regulação da síntese e degradação proteica, a regulação da reparação do DNA, o 

crescimento celular e a apoptose.  

A análise molecular do gene TPP2 ao nível do mRNA, realizada em estudos anteriores pelo 

Grupo de Gastrenterologia da UIPM, IPOLFG, permitiu identificar um novo transcrito não descrito, o 

qual será designado como 13a ao longo deste trabalho, e que resulta de uma inserção de 72 pb entre 

os exões 13 e 14. Estes estudos mostraram ainda que a inserção deste exão alternativo resulta na 

inclusão de um codão stop prematuro, o que leva à formação de uma proteína truncada e a perda do 

seu domínio C-terminal irá afetar provavelmente a sua normal conformação e funcionamento. 

Alterações na função da proteína TPP2 podem desempenhar um papel importante na tumorigénese 

colorectal. 

 Este transcrito alternativo foi então estudado num projeto conduzido pelo Grupo de 

Gastrenterologia, onde foram observadas diferenças de expressão entre o transcrito alternativo (13-

13a-14) e o transcrito wt (13-14) em amostras de sangue de diferentes indivíduos. Observou-se que a 

sobre-expressão do transcrito 13a parecia ser mais frequente em indivíduos com SL do que no grupo 

de indivíduos normais (Pereira, 2014). Dado o papel da proteína TPP2 associado à resposta 

imunitária, estes resultados poderão sugerir que a expressão do transcrito alternativo 13a poderia 

contribuir para um melhor prognóstico e melhor resposta imune nos indivíduos com SL, contudo, este 
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estudo foi realizado num número reduzido de amostras, pelo que será necessária a inclusão de mais 

indivíduos de modo a confirmar estes resultados. 

 

1.4.2. Identificação de novos genes/variantes candidatas de susceptibilidade para 

o FCCTX 

O avanço da sequenciação de nova geração (NGS) tem permitido a exploração de novas 

metodologias para o estudo de várias doenças genéticas. A whole genome sequencing (WGS) e 

whole exome sequencing (WES) são duas tecnologias de NGS amplamente usadas atualmente que 

permitem a sequenciação rápida de grandes quantidades de DNA para identificar variantes genéticas.  

A WES envolve a sequenciação de toda a região codificante dos genes (exões) e 

comparativamente com a WGS é uma opção mais rentável, menos desafiadora e mais viável em 

termos técnicos pois permite que o exoma seja sequenciado muito rapidamente e em grande detalhe. 

Esta análise requer várias etapas de enriquecimento da sequência alvo de modo a capturar 

seletivamente as regiões de interesse do genoma (exões) e a descartar as regiões não codificantes. 

Por fim, ocorre a sequenciação paralela massiva da amostra seguida por uma análise bioinformática 

a qual permite identificar as variantes presentes na região alvo. Actualmente, esta técnica tem sido 

utilizada recorrentemente, tanto na detecção de mutações somáticas como de mutações germinais 

(Bamshad et al., 2011) (Rabbani et al., 2014) (Warr et al., 2015). 

No seguimento do projeto que visava a identificação de novos genes de susceptibilidade para 

o FCCTX, a família TSG- (designada L56), que não apresentou qualquer evidência de linkage, foi 

seleccionada para uma análise de exoma. Para tal, foram seleccionados 5 indivíduos da família para 

análise WES de modo a identificar variantes partilhadas pelos 5 indivíduos e avaliar a sua 

patogenicidade e associação com a doença. De modo a maximizar a identificação de mutações 

germinais, a análise bioinformática, após sequenciação do exoma, foi subdividida em 5 análises 

(Tabela 1.4), organizada em 4 outputs (Tabela 1.5) e foram aplicados critérios de exclusão de modo a 

selecionar variantes para estudos de segregação com a doença na família L56 (Figura 1.3).  

 

Tabela 1. 4. Descrição da estratégia utilizada nas análises bioinformáticas efectuadas aos 

resultados de WES, nos indivíduos seleccionados da família L56 e respectivo número de 

variantes obtido. 

Análise Estratégia da análise  Descrição 
Nº de 

variantes  

1.  
Inclui as variantes partilhadas por 

todos os indivíduos 
19 104 

2.  

Inclui as variantes partilhadas pelos 
indivíduos 1,2,3 e 5, excluindo o 4 por 

ser uma possível fenocópia 3 198 

3.  

Inclui as variantes partilhadas pelos 
indivíduos 1,3,4 e 5, excluindo o 2 por 

ser uma possível fenocópia 2 036 

4. 
 

Inclui as variantes partilhadas pelos 
indivíduos 1,3 e 5, excluindo o 2 e 4 

por serem possíveis fenocópias 1 327 

5. 
 

Inclui as variantes partilhadas pelos 
indivíduos 1,2 e 5, excluindo o 3 e 4 

por serem possíveis fenocópias 2 254 
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Tabela 1. 5. Descrição dos outputs obtidos após a análise bioinformática e respetivo número 

de variantes total obtido a partir de cada output.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 3. Critérios de exclusão usados para selecção das variantes para estudos de 

segregação com a doença na família L56. 

 

 

Após análise in silico, 44 variantes em diferentes genes foram selecionadas para estudos de 

segregação com a doença na família (Magalhães, 2016). Desta análise foi possível obter 7 variantes 

em 7 genes candidatos, MTMR3 (Myotubularin related protein 3), TAS1R1 (Taste 1 receptor member 

1), DUSP12 (Dual specificity phosphatase 12), LGR6 (Leucine rich repeat containing G protein-

coupled receptor 6), NPR2 (Natriuretic peptide receptor 2), SMG7 (nonsense mediated mRNA decay 

factor) e CACNA1S (Calcium voltage-gated channel subunit alpha1 S) que demonstraram segregar 

com a doença e que podem afetar processos celulares relevantes para a tumorigénese colorretal 

(Figura 1.4 e Tabela 1.6) (Magalhães, 2016) (Duarte, 2017).  

  

Output Descrição do output 
Nº de variantes total 
(Análise 1+2+3+4+5) 

1. 
Variantes contidas em regiões codificantes que apresentam um genótipo definido e 
qualidade de alinhamento e de genótipo superior a 20, bem como, número de reads 
superior a 20 

26 301 

2. 

Variantes contidas em transcritos codiicantes com informação proveniente da base de 
dados COSMIC 26 301 

3. 

Variantes com consequência prevista (1 ou combinação das seguintes): 

 Frameshift 

 Variantes 3’UTR e 5’UTR 

 Variantes em região de splicing 

 Variantes sinónimas 

 Missense 

 Variantes aceitador de splicing 

 Variantes com ganho de codão STOP ou perda de codão START 

18 642 

4. 
Variantes descritas no output 3 com alto impacto segundo os softwares SIFT e Polyphen. 
(SIFT: Patogénica; Polyphen: possivelmente/Provavelmente patogénica) 

604 
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* 

Figura 1. 4. Árvore geneológica da família L56. Os indivíduos assinalados a cores foram os selecionados para análise de WES. A cores encontram-se indicados os genes 

cujas variantes demonstraram segregar com a doença. A vermelho encontram-se assinaladas as variantes resultantes da análise 1, a azul as variantes obtidas da análise 3, a 

laranja as variantes da análise 4 e a verde as variantes obtidas da análise 5. A idade de diagnóstico, (AD, em anos, A) e a respetiva caracterização fenotípica encontra-se 

descrita para os indivíduos afetados. Apenas para os indivíduos com número de identificação de laboratório (LXXX, LXXXX ou CAsXXXX) foi efectuada análise molecular. (*) a 

análise de segregação foi realizada apenas para os genes MTMR3 e TAS1R1. AD: idade de diagnóstico; ADC: Adenocarcinoma; ATDBG: Adenoma tubular com displasia de 

baixo grau; ATDAG: Adenoma tubular com displasia de alto grau; PH: Pólipo hiperplásico; ASSDBG: Adenoma serreado séssil com displasia de baixo grau. 
 

 

Afetado com CCR Afetado com adenoma Afetado com adenoma e outro carcinoma (extra-cólico)  Falecido Sexo masculino Sexo feminino 

Legenda: 



14 

 

Tabela 1. 6. Caracterização das variantes obtidas na análise de segregação. Caracterização das variantes que mostraram segregar com a doença 

na família L56.  

 

 Frequência 
alélica global (%) 

Frequência alélica 
europeia (%) 

Previsão in silico 

Gene 

Posição 
cromossómica 
das variantes 

(GRCh38) 

Variante 
Identificada 

Tipo de 
Variante 

rs  
(NCBI) 

1000 
Genomes 

Exac 
1000 

Genomes 
Exac 

SIFT/ 
Polyphen 

Mutation 
taster 

PROVEAN 

 
Human Splice 
Finder (HSF) 

MTMR3 22:30019592 
c.1933C>T 

p.Arg645Trp 
Missense rs138823197 0,02 0,02 0,03 0,03 

Patogénica/ 
Provavelmente 

patogénica 

Patogénica 
(AA Score: 

101) 

Patogénica 
(Score: 
 -4,34) 

Alteração de sítio 
exónico ESE. 

Potencial alteração 
de splicing. 

TAS1R1 1:6577058 
c.1582C>T 

p.Leu528Phe 
Missense rs560288110 - - - - 

Patogénica/ 
Provavelmente 

patogénica 

Patogénica 
(AA Score: 

22) 

Patogénica 
(Score: 
 -3.13) 

Criação de um sítio 
exónico ESS. 

Alteração de um 
sítio exónico ESE. 

CACNA1S 1:201058410 
c.3607G>A 

p.Asp1203Asn 
Missense rs367956917 0.001 0.002 0.001 0 

Tolerada/ 
Benigna 

Patogénica 
(AA Score: 

23) 

Neutra 
(Score: 
0,16) 

Sem impacto no 
splicing 

NPR2 9:35807330 
c.2644G>A 
p.Val882Ile 

Missense rs55700371 0.01 - 0.01 0.01 
Patogénica/ 

Provavelmente 
patogénica 

Patogénica 
(AA Score: 

29) 

Neutra 
(Score: 
 -0.90) 

Sem impacto no 
splicing 

LGR6 1:202318327 
c.2024G>A 

p.Arg675Gln 
Missense rs767586087 0.001 - 0.002 - 

Tolerada/ 
Benigna 

Patogénica 
(AA Score: 

43) 

Neutra 
(Score: 
 -0,86) 

Sem impacto no 
splicing 

SMG7 1:183544963 
c.1970C>T 

p.Pro657Gln 
Missense rs34426362 0.2 0.4 0.7 0.6 

Patogénica 
baixa 

confiança/ 
Provavelmente 

patogénica 

Patogénica 
(AA Score: 

77) 

Patogénica 
(Score:  
-2.66) 

Alteração de um 
sítio exónico ESE 

DUSP12 1:161749807 
c.6_7insTTG 

p.Leu2_Leu3ins 
Inserção  - - - - - - 

Função 
reguladora 

Neutra 
(Score:  
-0,47) 

Ativação de um 
sítio exónico 

criptico dador de 
splicing.  

Criação de um sítio 
exónico ESS. 

Alteração de um 
sítio exónico ESE. 
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De modo a caracterizar e clarificar o papel destas variantes na susceptibilidade para o 

FCCTX foi iniciada uma análise mutacional em 34 indivíduos índex de famílias FCCTX e FCCTX-like 

(Duarte, 2017). Esta análise foi apenas completada para um dos fragmentos do gene MTMR3, e 

revelou a presença de 3 variantes neste gene (2 das quais potencialmente patogénicas) e 5 variantes 

no gene TAS1R1 (duas das quais potencialmente patogénicas) (Tabela 1.7). Nos genes DUSP12 e 

LGR6 não foram observadas variantes relevantes, contudo, estes resultados foram preliminares. 

Deste modo, a análise mutacional para esses genes e os restantes foi concluída no âmbito do 

presente trabalho. 

É de salientar que a variante provavelmente patogénica c.1933C>T, p.Arg645Trp, no gene 

MTMR3 (Tabela 1.7), identificada na família L56 foi também observada numa outra amostra num 

grupo de 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-like. De modo a excluir a possibilidade desta variante ter 

maior frequência na população portuguesa do que a descrita nas bases de dados, foi realizada uma 

análise mutacional em 50 indivíduos saudáveis, a qual não revelou a presença de mutação em 

nenhum deles (Duarte, 2017). No entanto, torna-se necessário efectuar esta análise num maior 

número de indivíduos saudáveis para se poder concluir sobre a sua frequência na população 

portuguesa. Do mesmo modo, será necessário avaliar também a frequência da mutação identificada 

no gene TAS1R1, em indivíduos saudáveis, na população portuguesa. 

 

 MTMR3 

 

O gene MTMR3 (myotubularin related protein 3) codifica uma proteína fosfatase que actua 

nos lípidos com grupos fosfoinositol. Esta proteína é responsável pela hidrolisação do fosfotidilinositol 

3-fosfato (PtdIns3P) e do fosfotidilinositol 3,5-bifosfato (PtdIns(3,5)P2) e pela desfosforilação de 

proteínas nos resíduos de serina, treonina e tirosina (Walker et al., 2001).  

De modo a exercer a sua função, a proteína MTMR3 necessita de 4 domínios funcionais: o 

domínio PH-GRAM, situado na região N-terminal que permite a ligação ao substrato, o domínio de 

fosfatase PTP necessário à atividade enzimática, o domínio coiled-coil responsável por mediar a 

heterodimerização/homodimerização da proteína e o domínio Zinc finger, na região C-terminal, que 

permite a interação entre proteínas (Figura 1.5) (Hsu and Mao, 2015).  

 

 
 

Figura 1. 5. Representação esquemática dos domínios proteicos da proteína MTMR3. [Adaptado de: (Hsu 

and Mao, 2015)] 

 

Além das funções já descritas a proteína MTMR3 atua também ao nível do processo de 

autofagia e na via de sinalização mTOR. A autofagia é um processo catabólico de degradação 

intracelular dependente de lisossomas e regulada pelos níveis de PtdIns3P, um dos alvos da proteína 

MTMR3. Um estudo realizado por Hao et al. sugere que o MTMR3 regule negativamente a iniciação 

do processo de autofagia, isto porque, baixos níveis da proteína MTMR3 resultam no aumento nos 
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níveis de PtdIns3P, permitindo que seja recrutada a proteína efectora WIPI-1, a qual promove a 

iniciação da autofagia (Taguchi-Atarashi et al., 2010) (Hao et al., 2016).  
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Tabela 1. 7. Variantes identificadas na análise mutacional dos genes candidatos em famílias FCCTX/FCCTX-like. Caracterização das 

variantes obtidas na análise mutacional do gene MTMR3 e TAS1R1 em indivíduos FCCTX e FCCTX-like. A azul estão indicadas as variantes 

que se apresentaram como potencialmente patogénicas. 

 

 

 

 

 

 

 
Frequência 

alélica global (%) 

Frequência 
alélica europeia 

(%) 
Previsão in silico 

Gene 

Frequência nas 
famílias 

FCCTX/FCCTX-
like 

Variante 
Identificada 

Tipo de 
Variante 

rs (NCBI) 
1000 

Genomes 
Exac 

1000 
Genomes 

Exac 
SIFT/ 

Polyphen 
Mutation 

taster 
PROVEAN Human Splice Finder (HSF) 

MTMR3 2/34 (6%) 
c.1933C>T 

p.Arg645Trp 
Missense rs138823197 0,02 0,02 0,03 0,03 

Patogénica/ 
Provavelmente 

patogénica 

Patogénica 
(AA score:101) 

Patogénica 
(score: -4.34) 

Alteração de sítio exónico ESE. 
Potencial alteração de splicing 

MTMR3 1/34 (3%) 
c.1811C>A 
Pro604His 

Missense - - - - - 
Patogénica/ 

Possivelmente 
patogénica 

Patogénica  
(AA score:77) 

Neutra 
(score:-2,43) 

Alteração de sítio exónico ESE. 
Potencial alteração de splicing. 

MTMR3 1/34 (3%) c.2131G>A 
p.Gly711Ser Missense - - - - - Tolerada 

Polimorfismo 
(AA score:56) 

Neutra 
(score:-0,13) 

Ativação de um sítio exónico 
críptico dador de splicing; 

Ativação de um sítio exónico 
críptico aceitador de splicing, com 
1 ou mais branch points crípticos. 

Potencial alteração de splicing 

TAS1R1 1/34 (3%) 
c.953T>C 

p.Ile318Thr 
Missense rs754592015 0.001 0.002 0.001 0.002 

Patogénica/ 
Provavelmente 

patogénica 

Polimorfismo 
(AA score:89) 

Patogénica 
(score: -3,05) 

Sem impacto no splicing 

TAS1R1 1/34 (3%) 
c.1067C>G 

p.Ser356Cys 
Missense rs41307749 0,2 0,2 0,2 0,2 

Patogénica/ 
Provavelmente 

patogénica 

Polimorfismo 
(AA score:112) 

Neutra 
(score:-1,24) 

Criação de um sítio exónico ESS. 
Potencial alteração de splicing 

TAS1R1  1/34 (3%) 
c.1043C>T 
p.Ala348Val 

Missense rs147969126 0,1 0,07 0 0,09 
Tolerada/ 
Benigna 

Polimorfismo 
(AA score:64) 

Neutra 
(score: -0,51) 

Ativação de um sítio exónico 
críptico dador de splicing. 

Potencial alteração de splicing 

TAS1R1 1/34 (3%) c.1261-90C>T Intrónica rs113004821 1,7 - 1,7 - - Polimorfismo - 
Criação de sítio intrónico ESE. 

Sem impacto no splicing 

TAS1R1 1/34 (3%) 
c.329C>T 

p.Ala110Val 
Missense rs41278020 1,2 1,18 2 1,58 

Tolerada/ 

Provavelmente 
patogénica 

Polimorfismo 
(AA score:64) 

Neutra 
(Score: -2,13) 

Ativação de um sítio exónico 
críptico dador de splicing 

Criação de sítio exónico ESS. 
Alteração de sítio exónico ESE. 
Potencial alteração de splicing 
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 TAS1R1 

O gene TAS1R1 codifica para uma proteína responsável pela percepção do sabor umami. 

Esta proteína, um receptor acoplado à proteína G, resulta da dimerização das proteínas TAS1R1 e 

TAS1R3. À semelhança do MTMR3, a proteína TAS1R1-TAS1R3 é também descrita como estando 

envolvida no processo de autofagia por interação com o complexo mTORC1 (mechanistic target of 

rapamycin complex 1). A proteína TAS1R1-TAS1R3 pode ativar o complexo mTOR através da 

detecção direta de aminoácidos ou através da activação da fosfolipase C, do aumento do influxo de 

cálcio e da activação do MAPK1-MAPK3, a estimulação do mTOR resulta na inibição da autofagia 

(Figura 1.6) (Wauson et al., 2013) (Choi et al., 2016). Recentemente têm sido identificadas algumas 

variantes genéticas no gene TAS1R1 que demonstram estar associadas ao aumento do risco para o 

cancro gástrico. (Choi et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. 6. Representação esquemática da regulação da autofagia através da interação entre o receptor 
acoplado à proteína G TAS1R1/TAS1R3 com o complexo mTOR. A proteína TAS1R1-TAS1R3 deteta 

diretamente a presença de aminoácidos o que resulta na ativação do mTORC1 e consequente inibição da 
autofagia. (Retirado de: Wauson et al., 2013) 

 

1.5. Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho consistiu na identificação de variantes específicas em genes 

candidatos que possam estar envolvidas na susceptibilidade para o cancro do cólon e recto familiar 

do tipo X.  

Para tal, pretendeu-se avaliar o potencial papel de genes candidatos para a susceptibilidade 

para este síndrome (MTMR3, TAS1R1, DUSP12, NPR2, e LGR6), identificados previamente por WES 

numa família FCCTX, através da pesquisa de mutações nestes genes numa série de indivíduos índex 

de famílias FCCTX/FCCTX-like. A identificação de mutações nestes genes em famílias FCCTX 

adicionais reforçará o possível papel destes genes na tumorigénese associada ao FCCTX. 

Dado o potencial patogénico da variante identificada por WES no gene MTMR3 e o seu papel 

na autofagia e na tumorigénese, este projeto pretendeu também avaliar o potencial impacto desta 

variante na expressão do RNA deste gene e do marcador de autofagia BECN1.  
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Neste projecto, pretendeu-se ainda esclarecer o envolvimento da expressão do transcrito 

alternativo identificado previamente no gene TPP2 em famílias HNPCC sem mutação identificada nos 

genes MMR (potenciais FCCTX), assim como alargar a análise a um maior grupo de indivíduos com 

síndrome de Lynch e indivíduos saudáveis para os quais, estudos preliminares identificaram 

diferenças de expressão deste transcrito. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Material Biológico 

A análise de mutações germinais nos genes candidatos MTMR3, TAS1R1, DUSP12, NPR2, e 

LGR6 foi efetuada em 34 indivíduos índex que preenchem os critérios de Amesterdão ou os critérios 

de Bethesda 4 ou 5 e que não apresentam mutações germinais nos genes MMR (FCCTX e FCCTX-

like, respectivamente). Para o gene TAS1R1, bem como para a região 5’UTR e o início do primeiro 

exão dos genes DUSP12 e LGR6, a análise mutacional foi realizada ao nível do DNA genómico dos 

indivíduos selecionados. Para os genes MTMR3, NPR2 e a restante sequência codificante dos genes 

DUSP12 e LGR6, a análise de mutações germinais foi efetuada a partir de DNA complementar 

(cDNA) sintetizado a partir de RNA extraído do sangue periférico dos indivíduos seleccionados.  

A análise de segregação das variantes candidatas identificadas por WES na família L56 foi 

completada através da análise das variantes nos genes NPR2 e LGR6 numa amostra de DNA 

extraído de tecido tumoral incluído em parafina de um dos indivíduos da família FCCTX L56, para o 

qual não se dispunha de DNA de sangue periférico.  

De modo a avaliar a frequência das variantes candidatas nos genes MTMR3 e TAS1R1 na 

população portuguesa, foram adquiridas ao Biobanco - IMM, Lisbon Academic Medical Center, 

Lisboa, Portugal, 300 amostras de DNA obtidas a partir de sangue periférico de indivíduos saudáveis, 

119 do sexo masculino e 181 do sexo feminino, com uma média de 64 anos de idade. Foi efectuada a 

pesquisa das variantes acima mencionadas nestes indivíduos (em 300 para a variante do MTMR3 e 

em 150 indivíduos para as variantes no TAS1R1), a qual contou em parte com a colaboração de dois 

estagiários do grupo de Gastrenterologia da UIPM. 

Para avaliar a expressão do gene candidato MTMR3 nos indivíduos da família L56, foi 

realizada a extracção de RNA a partir de tecido incluído em parafina de diferentes lesões do epitélio 

cólico, nomeadamente, 1 carcinoma, 14 adenomas, 3 pólipos hiperplásicos e 1 mucosa normal de 

indivíduos da família. Como controlo do padrão de expressão em tecido tumoral e normal foram 

analisadas 8 amostras de carcinoma e respectivas mucosas normais de indivíduos com CCR 

esporádico. Os 8 casos correspondiam a tumores em estadio III, 4 dos quais tinham tido recidiva da 

doença enquanto os restantes se mantiveram livres de doença. 

A análise de expressão do transcrito 13/14 (considerado wt) e do transcrito alternativo 13/13a 

do gene TPP2 foi realizada em 56 amostras de cDNA obtidas a partir de sangue periférico. Foram 

incluídas nesta análise 20 amostras de indivíduos com síndrome de Lynch, 19 amostras de indivíduos 

saudáveis (uma das quais foi usada como referência) e 17 indivíduos afetados com CCR. Foram 

também analisadas amostras de cDNA obtidas a partir de RNA extraído de uma linha celular de cólon 

normal CCD 841 CoN, das linhas celulares LoVo, SW480, LS174T, HCT116, HT29 e de uma linha 

celular de fibroblastos. Para a linha celular HT29 foram analisados três modelos de cultura celular, um 

modelo 2D, em monocamada e dois modelos 3D, um na forma de cultura de agregados celulares 

(slow-aggregation assay) e um segundo em cultura de esferóides, este último enriquecido em células 

estaminais e estabelecido num estudo prévio (Pereira et al., 2017). Todas as linhas celulares foram 
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providenciadas pelo Professor Riccardo Fodde (Department of Pathology, Erasmus MC Cancer 

Institute, Erasmus University Medical Center, Rotterdam). 

Todos os indivíduos analisados neste estudo pertencem a famílias seguidas na Clínica de 

Risco Familiar do Cancro do Cólon e Recto do IPOLFG, EPE e para a realização deste estudo foi 

obtido o consentimento informado de cada indivíduo.  

2.2. Extração de ácidos nucleicos  

A extração de DNA e RNA correspondente às amostras utilizadas neste estudo já tinha sido 

previamente realizada.  

2.2.1. Extração de DNA genómico e RNA a partir de sangue periférico  

A extração de DNA genómico a partir de sangue periférico foi realizada utilizando o kit 

comercial Puregene® Blood Core Kit (Qiagen), seguindo as instruções do fabricante. 

Após a extração, o DNA foi quantificado no espetrofotómetro Nanodrop2000 (Thermo 

Scientific) e foi realizada uma diluição em água bidestilada por forma a obter-se uma concentração de 

trabalho de 80ng/µl. As diluições de trabalho e os DNA stock foram armazenados -20ºC.  

A extração de RNA a partir de sangue periférico foi realizada segundo o protocolo descrito 

para o TRI Reagent® Solution (Ambion, Life Techonologies). O RNA extraído foi quantificado no 

espetrofotómetro Nanodrop2000 (Thermo Scientific). De modo a observar a integridade do RNA e a 

detetar possíveis contaminações com DNA genómico, foi realizada uma eletroforese em gel de 

agarose 0,8% (p/v) corado com brometo de etídeo (10mg/ml, MP biomedicals), usando 1μL do RNA 

extraído ao qual se adicionou 9μL de Orange G 1x, como tampão de deposição. Foi aplicado o 

volume total nos poços do gel, assim como 6,5μl dos marcadores de peso molecular Lambda/HindIII 

DNA Ladder (Fermentas) e GeneRuler 50bp DNA Ladder (Thermofisher Scientific), de modo a aferir o 

tamanho das bandas observadas. A eletroforese foi realizada em tampão TBE 1x (National 

Diagnostics) ao qual foi aplicado uma diferença de potencial de 140V durante aproximadamente 30 

minutos. As amostras de RNA foram posteriormente armazenadas a -80°C. 

Todas as soluções utilizadas na separação eletroforética e na preparação do gel de agarose 

estão descritas no anexo A. 

2.2.2. Extração de DNA a partir de tecido tumoral e mucosa normal incluído em 

parafina 

A extração de DNA genómico a partir de tecido incluído em parafina foi realizada através do 

método do fenol-clorofórmio. O fenol e o clorofórmio são compostos que promovem a desnaturação 

das proteínas, permitindo a sua solubilização na fase fenólica que se separa com maior eficácia da 

fase aquosa, na qual se encontra o DNA. Os reagentes utilizados neste método de extração 

absorvem ao mesmo comprimento de onda do DNA (260nm), o que dificulta uma eficaz quantificação 

recorrendo a métodos espetrofotométricos. Assim, a quantificação do DNA extraído foi realizada num 

gel de agarose a 0,8% (p/v) conforme descrito no ponto anterior por comparação com amostras de 

DNA de concentrações conhecidas. A integridade do DNA extraído foi igualmente avaliada. Após a 
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quantificação, as amostras foram diluídas em água bidestilada por forma a obter-se uma 

concentração de trabalho de 80ng/µl e armazenadas a -20°C.  

Em alguns casos, a extração de DNA genómico a partir de tecido incluído em parafina foi 

realizada utilizando o kit comercial Maxwell® RSC DNA FFPE (Promega) seguindo as instruções do 

fabricante. A quantificação do DNA extraído foi realizada no fluorómetro Qubit® 2.0 (Invitrogen) de 

acordo com as instruções do fabricante.  

2.3. Polymerase Chain Reaction 

A polymerase chain reaction (PCR) é uma técnica enzimática in vitro que, através de ciclos de 

temperatura, permite a amplificação exponencial (2n, onde n é o número de ciclos) dum molde de 

DNA com o recurso a primers específicos que flanqueiam a sequência a amplificar. A amostra a 

amplificar pode ser tanto DNA genómico como cDNA obtido a partir de amostras de RNA após reação 

de transcrição reversa (RT).  

Um ciclo de PCR compreende três passos principais. O primeiro passo da reação, consiste 

na desnaturação da cadeia dupla do DNA molde através do aumento da temperatura. O segundo 

passo consiste na hibridação dos primers de oligonucleótidos específicos com a sequência 

complementar na cadeia simples de DNA. O último passo, a extensão, permite a síntese de uma 

nova cadeia de DNA complementar. Isto ocorre por um processo de polimerização com a adição de 

desoxiribonucleótidos (dNTPs), por ação duma enzima DNA polimerase. Este passo é efetuado na 

temperatura óptima da enzima, a extensão inicia-se a partir da extremidade 3´-OH do primer e a 

cadeia é sintetizada exclusivamente no sentido 5´ para 3´. Além dos dNTPS, do DNA molde, dos 

primers e da DNA polimerase, a reação de PCR necessita de uma solução tamponada para manter a 

estabilidade e o pH óptimo à atividade da polimerase e de uma solução com iões magnésio que 

funcionam como cofactor enzimático. A reação de PCR é constituída por aproximadamente 30 a 40 

ciclos que se baseiam na repetição destes três passos até que a maioria dos reagentes seja 

consumido e não seja gerado mais produto de PCR. Após a reação é possível obter milhares de 

cópias da cadeia original (Lorenz, 2012).  

 

2.3.1. Desenho de primers para amplificação dos fragmentos de DNA de 

interesse 

O desenho de primers é crucial para obter-se uma boa amplificação do fragmento de 

DNA/cDNA. Assim, a partir da sequência de referência (Built GRCh38, NCBI: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) do gene de interesse foram selecionadas sequências contendo 18 a 25 

nucleótidos que flanqueam a região que se pretende amplificar. Estas foram analisadas in silico 

através da ferramenta NetPrimer (PREMIER Biosoft: http://www.premierbiosoft.com/netprimer), com o 

qual é possível obter informações relativas a determinados parâmetros da sequência selecionada, 

nomeadamente, a temperatura média de desnaturação (Tm) e a % em conteúdo GC (o valor em 

percentagem do número de G’s e C’s contidos no primer relativamente ao número total de bases). 

Para facilitar a escolha do par de primers ideal para a amplificação é ainda analisada a presença e 

estabilidade de estruturas secundárias como harpins, regiões repetitivas, interações moleculares 
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entre a própria sequência (self-dimer) e/ou interações moleculares entre as duas sequências (cross-

dimer).  

Deste modo, os primers foram desenhados de modo a diminuir a probabilidade de formação 

de estruturas secundárias, visto que estas podem contribuir para a diminuição ou ausência de 

amplificação, e a ter um conteúdo GC entre 40 e 55%, uma vez que este valor influencia a Tm. É 

importante que tanto a % em conteúdo GC como a Tm sejam semelhantes entre o par de primers 

escolhido.  

Após o desenho e seleção do melhor par de primers para a amplificação de cada fragmento 

de interesse, recorreu-se ao software Primer-Blast (NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/) de modo a confirmar o tamanho do fragmento obtido bem como, para avaliar a especificidade 

da sequência do primer no genoma.  

Os primers usados para amplificação de DNA extraído a partir de tecido incluído em parafina, 

foram desenhados de modo a amplificar fragmentos com tamanho inferior a 200 pb, visto que o 

tratamento ao qual o tecido é submetido até ser incluído em parafina provoca a fragmentação do 

DNA.  

2.3.2. Optimização das condições da reação de PCR 

As condições de PCR foram optimizadas de modo a se obter a amplificação de um fragmento 

específico, bem como o melhor rendimento possível da reação.  

Para tal, para cada fragmento a amplificar, foram optimizadas a temperatura de hibridação 

dos primers ao DNA molde, a concentração de ião Mg2+, o número de ciclos da reação e o kit da DNA 

polimerase utilizado.  

A primeira etapa consistiu no cálculo da temperatura de hibridação teórica para cada primer 

recorrendo à seguinte equação: 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 (°𝐶) = 2 × (𝐴 + 𝑇) + 4 × (𝐶 + 𝐺)     (Equação 1) 

 

Onde A,T,C e G correspondem respetivamente ao número de adeninas, timinas, citosinas e 

guaninas, na sequência de cada primer.  

 

Para cada par de primers a temperatura de hibridação inicial foi calculada segundo a equação 2:  

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎çã𝑜 (°𝐶) =
(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎çã𝑜)𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟1+(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑏𝑟𝑖𝑑𝑎çã𝑜)𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟2

2
− 2   

 

Caso se observe pouca ou nenhuma amplificação do fragmento desejado, significando que a 

hibridação dos primers com o DNA não foi eficiente, deve diminuir-se a temperatura de hibridação. 

Por outro lado, quando ocorre hibridação inespecífica dos primers, o que resulta na amplificação de 

fragmentos adicionais, a temperatura de hibridação deve ser aumentada. 

Paralelamente é efetuada a titulação de iões Mg 2+ em solução, de modo a se obter um 

produto de PCR específico, uma vez que estes atuam como cofactor enzimático da DNA polimerase.  

(Equação 2) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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A amplificação por PCR é normalmente realizada em 35 ciclos, contudo, em casos onde se 

verifica um baixo rendimento, pode ser necessário aumentar o número de ciclos da reação de modo a 

obter uma maior quantidade de produto de PCR. No entanto, demasiados ciclos (>40) podem resultar 

na formação de produtos inespecíficos.  

Caso estas alterações não sejam suficientes para se obter um produto de PCR específico 

pode ser necessário alterar o kit da DNA polimerase. Para a maioria dos fragmentos amplificados por 

PCR as condições foram optmizadas usando a enzima polimerase contida no kit Biotaq™ (Bioline), 

contudo, em casos onde a região a amplificar continha elevado conteúdo GC (o que dificulta o 

processo de desnaturação da cadeia dupla de DNA) foi utilizado o kit GC-RICH PCR System (Roche) 

de modo a melhorar a amplificação do fragmento. Em alguns casos, foi necessário recorrer ao kit de 

amplificação Xpert Hotstart Mastermix (2X) (GRISP). A enzima contida neste kit encontra-se na forma 

inativa, sendo necessário um “hot start” térmico, para iniciar a sua atividade, o que a torna mais 

robusta e melhora a especificidade e o rendimento da reação. 

 

2.3.3. Amplificação de DNA e cDNA por PCR 

Todas as amostras de DNA e cDNA foram amplificadas por PCR para um volume final de 

reação de 12,5μl.  

De modo geral, as amostras foram amplificadas utilizando o kit BioTaq™ (Bioline). Para cada 

reação foi preparada uma mistura reacional contendo 1μl de DNA (80ng/μl), ou 1μl de cDNA, 0,3μl de 

primer forward e reverse (10pmol/μl), 1μl de dNTPs (200mM, Illustra™ GE Healthcare), 1,25μl de 

solução tamponada (10x), 0,08μl de Taq DNA polimerase (5U/μl, Bioline), o volume variável de 

solução de MgCl2 (50mM, Bioline) conforme as condições optimizadas para cada fragmento de 

interesse e água bidestilada para perfazer o volume.  

Para as amostras amplificadas com o kit GC-RICH PCR System (Roche), a mistura reacional 

continha 1μl de DNA (80ng/ μl) ou 1μl de cDNA, 0,2μl de primer forward e reverse (10pmol/ μl), 1μl de 

dNTPs (200mM, Illustra™, GE Healthcare), 2,5μl de solução tamponada (5x), 0,25μl de mix de DNA 

polimerase (2U/μl), o volume optimizado de solução de MgCl2 (25 mM), o volume optimizado de 

solução de resolução (5M) e água bidestilada para perfazer o volume. 

Por fim, a mistura reacional usada na amplificação de fragmentos com o kit Xpert Hotstart 

Mastermix (2X)(GRISP) continha 1μl de DNA (80ng/ μl) ou 1μl de cDNA, 0,3μl de primer forward e 

reverse (10pmol/μl), o volume optimizado de solução de MgCl2 (25 mM) e 6,25 μl de master mix (2X).  

Todas as reações de PCR foram realizadas em termocicladores Veriti® (Applied Biosystems) 

e UNO96 (VWR). Os programas utilizados encontram-se descritos no anexo B.   

 

2.3.4. Controlo da eficiência da reação de PCR por eletroforese em gel de 

agarose  

A eletroforese em gel de agarose é o método mais utilizado na separação de fragmentos de 

DNA, consoante a sua carga e o seu tamanho molecular. A eletroforese consiste na aplicação de um 

campo elétrico numa matriz de gel de agarose, o que permite a migração das moléculas de DNA 

carregadas negativamente em direção ao elétrodo positivo. 
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A migração das moléculas de DNA é determinada por vários factores como, a concentração 

de agarose, a composição do tampão de eletroforese e o tamanho das moléculas, sendo que as mais 

pequenas migram mais rapidamente enquanto que as maiores migram mais lentamente. A presença 

de agentes intercalantes, como o brometo de etídio, permite a visualização do padrão eletroforético 

aquando a incidência de radiação ultra-violeta.  

Assim, avaliou-se a eficiência das reações PCR através desta metodologia, observando-se se 

houve amplificação do fragmento de interesse de forma específica. 

No controlo da eficiência das optimizações das reações de PCR, foi utilizado todo o volume 

da reação de PCR (12,5μl), ao qual foram adicionados 3μl de Orange 5x, tendo sido o volume total 

aplicado nos poços do gel de agarose. A utilização de Orange G, um tampão de deposição corado 

que confere densidade ao produto de PCR, facilita a sua deposição no poço do gel assim como a 

visualização da migração das amostras durante a eletroforese. Para o controlo da eficiência das 

reações de PCR das amostras de interesse, foram usados 3μl de produto amplificado ao qual se 

juntaram 7μL de Orange G 1x, sendo o volume total aplicado no gel de agarose.  

Na maioria dos casos, a eletroforese foi realizada num gel de agarose 2% (p/v), corado com 

brometo de etídio (10mg/ml, MP biomedicals), em TBE 1x (National Diagnostics), ao qual foi aplicado 

uma diferença de potencial de 140V durante aproximadamente 25 a 30 minutos. Para fragmentos 

com um peso molecular superior a 2000 pb, a eletroforese foi realizada num gel de agarose 1,2% 

(p/v) ao qual foi aplicado uma diferença de potencial de 140V durante aproximadamente 1 hora. 

Foram usados 6,5μl de marcador de peso molecular GeneRuler 50bp DNA Ladder (Thermofisher 

Scientific) quando o peso molecular dos fragmentos amplificados era inferior a 1000pb e o mesmo 

volume do marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder (Promega) nos casos em que os fragmentos 

amplificados apresentavam um peso molecular de cerca de 1500 pb. Para fragmentos com peso 

molecular superior a 2000 pb, foram usados 6,5μL dos marcadores de peso molecular 1 kb DNA 

Ladder (Promega) e Lambda DNA/HindIII Marker (Thermo Scientific).  

Após a eletroforese, o gel foi exposto a radiação ultravioleta num transiluminador 

(BioDocAnalyze, Biometra).  

Todas as soluções utilizadas neste procedimento encontram-se descritas no anexo A. 

2.4. Sequenciação de Sanger 

A sequenciação de Sanger baseia-se nos princípios da replicação do DNA e permite 

determinar a sequência nucleótidica do DNA amplificado na reação de PCR.  

Na reação de sequenciação são usados dNTPs e dideoxiribonucleótidos (ddNTPs) durante a 

elongação da cadeia. Os ddNTPs são análogos de nucleótidos que não possuem o grupo 3’-OH, o 

qual é necessário para a formação das ligações fosfodiester entre dois nucleótidos e consequente 

extensão das cadeias. Deste modo, a DNA polimerase termina a extensão sempre que um ddNTP é 

incorporado, o que resulta em vários fragmentos de DNA que se diferenciam num nucleótido. Cada 

ddNTP está marcado com um fluorocromo de cor diferente, consoante a base nucleótidica, o qual 

emite fluorescência quando excitado por um laser, sendo assim possível determinar a sequência do 
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fragmento de DNA quando sujeito a eletroforese capilar num sequenciador automático. O resultado é 

um eletroforetograma onde as bases são representadas por uma sequência de picos coloridos.  

2.4.1. Purificação enzimática dos produtos amplificados por PCR 

Após a reação de PCR é necessário proceder à purificação do produto amplificado de modo a 

eliminar primers e dNTPs que não foram consumidos durante a reação. Este passo deve ser 

realizado antes de se efetuar a reação de sequenciação de modo a assegurar a boa leitura das 

sequências.  

Para tal, procedeu-se a uma purificação enzimática em que foi preparada uma mistura 

reacional contendo 0,5μl de Exonuclease I - ExoI (20U/μl, Thermo Scientific) e 1μl de 

Thermosensitive Alkaline Phosphatase - FastAP (1U/μl, Thermo Scientific) por cada produto da 

reação, sendo posteriormente adicionados 1,5μl da mistura reacional a cada tubo contendo o produto 

de PCR. As amostras foram incubadas num termociclador durante 15 minutos a 37°C (temperatura 

óptima de atividade das enzimas) e seguidamente 15 minutos a 85°C para inativação das mesmas.  

 

2.4.2. Reação de sequenciação 

Para cada fragmento amplificado foi realizada uma reação de sequenciação, para a qual foi 

preparada uma mistura reacional contendo 2μL de primer específico para a sequência alvo (forward 

ou reverse) (1,6pmol/μL); 2μL de solução tamponada Buffer Sequencing 5x, BigDye® Terminator v1.1 

(Applied Biosystems) – para manter o pH constante; uma quantidade variável de BigDye™ 

Terminator v1.1 Cycle (Applied Biosystems), contendo DNA polimerase, Mg2+, dNTPs e ddNTPs, 

consoante o tamanho do fragmento a ser sequenciado; uma quantidade variável de produto de PCR 

purificado dependendo do tamanho do fragmento e da intensidade da banda visualizada após 

controlo da eficiência da amplificação em gel de agarose (conforme descrito no ponto 2.3.4); por fim 

utilizou-se água bidestilada para perfazer o volume final de 20μl. A reação de sequenciação foi 

realizada num termociclador Trio (Biometra) utilizando o programa descrito no anexo B (tabela B.4). 

Os produtos obtidos na reação de sequenciação foram armazenados a 4°C por um período 

máximo de 24 horas, até se proceder à sua purificação e precipitação.  

 

2.4.3. Precipitação e purificação do DNA após reação de sequenciação 

Após a reação de sequenciação é realizada a precipitação e purificação do DNA de modo a 

eliminar possíveis contaminantes que possam causar interferências na eletroforese capilar. O método 

usado para a precipitação e purificação do DNA baseia-se numa reação de salting out conforme 

recomendado pelo protocolo do kit de sequenciação BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing 

(Applied Biosystems). Este protocolo consiste na utilização de acetato de sódio, etanol absoluto e 

EDTA. O acetato de sódio e o etanol absoluto neutralizam as cargas do ácido nucleico e reduzem a 

sua solubilidade, promovendo assim a precipitação de DNA. O EDTA, como agente quelante, vai 

quelatar os iões Mg2+ em solução e assim inibir a enzima usada na reação de sequenciação. Assim 

foi preparada uma mistura reacional contendo 2μl de EDTA (125mM, pH = 8,0), 2μl de acetato de 
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sódio (3M, pH = 5), e 50μl de etanol absoluto por reação, a qual foi agitada em vortex e fez-se um 

spin-down. De seguida, foram distribuídos 54μl do sobrenadante por tubos tipo eppendorf de 1,5ml e 

foi adicionado o volume total do produto da reação de sequenciação. Após um período de incubação 

à temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas a 4°C, o sobrenadante foi descartado e 

adicionou-se etanol a 70% (v/v) para lavagem do pellet e remoção de sal residual. O sobrenadante foi 

novamente descartado e os pellets de DNA foram secos a 37ºC num banho seco e armazenados a 

4ºC até se proceder à electroforese capilar.  

O protocolo detalhado para este procedimento encontra-se descrito no anexo C.  

2.4.4. Preparação das amostras para eletroforese capilar  

Aos pellets de DNA secos foram adicionados 17μl de formamida Hi-Di (Applied Biosystems) 

como solvente para a injeção capilar. Seguiu-se a homogeneização em vortex e o volume total foi 

transferido para uma placa de 96 poços (Platemax, Axygen) adequada para o sequenciador 

automático. A placa foi selada e colocada num termociclador durante 5 minutos a 95°C, por forma a 

proceder à desnaturação das amostras sendo de seguida colocada em gelo durante 1 a 2 minutos 

para evitar a renaturação das mesmas. Por fim, a placa foi centrifugada durante 2 minutos a 1200 

rpm, para deposição das amostras e eliminação de possíveis bolhas de ar e colocada no 

sequenciador automático ABI Prism™ 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems), onde a 

electroforese capilar decorreu a 50°C e a uma voltagem de 15KV. 

 

2.4.5. Análise de resultados 

Os resultados da eletroforese capilar foram obtidos sob a forma de electroforetogramas 

gerados pelo software Sequencing Analysis 3.4.1 (Applied Biosystems). De modo a identificar 

alterações na sequência alvo, a sequência obtida foi comparada manualmente com a sequência 

normal do gene alvo, retirada da base de dados Ensemble release 92 (Built GRCh38.p12).  

No caso de serem detetadas alterações nos genes em estudo, foi realizada uma análise in 

silico de modo a avaliar a sua potencial patogenicidade, recorrendo a ferramentas online como o 

Mutation Taster (Schwarz et al., 2010), o PROVEAN (Choi and Chan, 2015) e o Variant Effect 

Predictor (VEP) (McLaren et al., 2010). Para avaliar possíveis alterações no splicing foi ainda utilizado 

o Human Splice Finder (HSF) (Desmet et al., 2009). 

O PROVEAN (Protein Variation Effect Analyzer) é uma ferramenta que nos permite prever se 

inserções, deleções e substituições de um ou mais aminoácidos terão impacto ao nível das funções 

biológicas da proteína. 

O Mutation Taster avalia o potencial que alterações na sequência de DNA têm de causarem 

doença, incluindo várias análises (conservação evolutiva, alterações de locais de splicing ou a fatores 

de transcrição, perda de funções da proteína, alterações do local de modificação de histonas e 

alterações que podem afetar a expressão do mRNA). 

A ferramenta VEP foi utilizada para se obter a previsão dos efeitos das variantes introduzidas 

em genes, transcritos, sequências das proteínas e regiões reguladoras. Esta ferramenta compreende 

2 softwares direcionados para alterações do tipo missense, o Sorting Intolerant From Tolerant (SIFT) 
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(Ng and Henikoff, 2003), que prevê se a substituição de aminoácido irá afetar a função da proteína, 

baseado na homologia da sequência e propriedades físicas dos aminoácidos e o Polyphen-2 

(Adzhubei et al., 2010) que prevê o possível impacto da substituição de um aminoácido na estrutura e 

função da proteína, usando considerações comparativas e físicas. Esta ferramenta indica ainda, 

variantes co-localizadas, publicações que citam a variante e relata dados de minor allele frequency 

(MAF).  

O software Human Splice Finder (HSF) foi utilizado para identificar possíveis alterações de 

splicing causadas por mutações intrónicas e exónicas. Esta ferramenta permite identificar motivos de 

splicing e prever que efeitos as mutações terão nos sinais splicing. 

2.5. Reação de transcrição reversa para a síntese de cDNA 

A reação de transcrição reversa permite a síntese de DNA complementar (cDNA) a partir de 

um molde de RNA. Este processo envolve a ligação de primers random ao mRNA, permitindo que a 

enzima transcriptase reversa (RT) gere uma cópia de cadeia simples de cDNA, o qual é 

posteriormente amplificado por PCR numa molécula de cDNA de cadeia dupla. Este cDNA gerado 

pode ser usado como molde para amplificação por PCR. 

A síntese de cDNA por RT-PCR envolveu a preparação de duas misturas reacionais. A 

primeira incluiu: 0,5μl de hexâmeros (3μg/μl, Roche), que funcionam como primers aleatórios para o 

início da síntese de cDNA; um volume variável de RNA (sempre que possível equivalente a 1μg); e 

água bidestilada tratada com dietilpirocarbonato (DEPC)(Merck) para perfazer o volume final de 

7,75μl. Esta reação foi incubada a 70°C durante 10 minutos num termociclador tendo sido, 

posteriormente, adicionado em gelo 12,25μl de uma segunda mistura reacional contendo 4μl de 

tampão 5x First Strand Buffer (Invitrogen) para manter o pH da reação constante; 4μl de dNTPs (200 

mM cada, Illustra™ GE Healthcare); 2μl de ditiotreitol (DTT) (0,1M, Invitrogen) como estabilizador 

enzimático; 0,2μl de Single-Stranded DNA, Binding Protein (1-5μg/μl, Promega) como estabilizador do 

cDNA de cadeia simples; 1μl de Superscript® II Reverse Transcriptase (200U/μl, Invitrogen), enzima 

que sintetiza o cDNA a partir de um RNA molde; 0,75μl de RnaseOut™ Recombinant Ribonuclease 

Inhibitor (40U/μl, Invitrogen) para a inativação de possíveis RNases presentes na reação e 0,3μl água 

bidestilada tratada com DEPC de modo a perfazer o volume. Os tubos foram novamente colocados 

no termociclador de modo a terminar a reação segundo as condições descritas no anexo B (Tabela 

B.4). As amostras de cDNA sintetizado foram armazenadas a -20°C.  

2.6. PCR quantitativo (RT-qPCR) 

O PCR quantitativo (RT-qPCR) é uma técnica sensível e específica que possibilita a 

quantificação em tempo real do DNA amplificado. 

Esta técnica segue o princípio geral do PCR convencional, mas com a particularidade de que 

a amplificação ocorre em simultâneo com a deteção da quantidade amplificada. Esta deteção é obtida 

a partir das moléculas fluorescentes presentes na reação de amplificação capazes de se intercalarem 

ou se ligarem à cadeia do DNA, o que torna possível a obtenção de uma razão diretamente 

proporcional entre o sinal de fluorescência e a quantidade de produto presente na reação. As 
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moléculas fluorescentes utilizadas podem ser de dois tipos: as que intercalam com a cadeia dupla do 

DNA (exemplo, SYBR® Green) ou as moléculas marcadas com fluorocromos que se ligam a uma 

região específica na cadeia simples de DNA através da complementaridade de bases (exemplo, 

TaqMan® probe) .  

Durante a amplificação por qPCR é gerado pelo software do equipamento um gráfico que 

compreende duas fases, a fase exponencial, onde a quantidade de produto de PCR duplica a cada 

ciclo, e a fase estacionária, que ocorre quando os reagentes da reação são consumidos e alguns 

componentes se tornam limitantes. 

Para cada amostra é determinado, pelo software, o ponto a partir do qual a fluorescência 

gerada ultrapassa o threshold, em função da baseline (limiar mínimo de detecção de fluorescência do 

instrumento), sendo esse ponto denominado por threshold cycle (Ct) (Figura 2.1). Quanto maior a 

quantidade inicial de amostra, menos ciclos serão necessários para gerar uma quantidade de produto 

capaz de produzir sinal de fluorescência, o que se reflete num menor valor de Ct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1. Representação gráfica da amplificação de uma amostra por qPCR. (Adaptado de: Congentech. 

(2017). Quantitative PCR/Technical details. [online]. Disponível em: https://www.cogentech.it/realtime-pcr-eng-

technical-details.php [Acedido a 14 Abril 2018]). 

 

A técnica de qPCR permite a quantificação da expressão do gene através de dois métodos, a 

quantificação absoluta e a quantificação relativa.    

A quantificação absoluta consiste na determinação da concentração de amostras 

desconhecidas tendo por base uma reta de calibração. Para tal, são efetuadas diluições seriadas de 

uma amostra de concentração conhecida e determinado um valor de Ct para cada diluição. De 

seguida, é desenhada a reta de calibração com base na relação linear dos valores de Ct 

determinados e o logaritmo da concentração das diluições seriadas. 

A quantificação relativa consiste na comparação dos valores Ct das amostras para o gene 

alvo, com os valores da amostra de referência. Para cada amostra, é ainda necessário amplificar um 

controlo endógeno que seja expresso de forma ubíqua em todas as células (exemplo, gene 

housekeeping). Assim, os valores de Ct tanto da amostra como da referência são normalizados em 

relação a este controlo endógeno. 

Para a quantificação dos genes em estudo foi apenas usado o método de quantificação 

relativa, também designado por método 2-∆∆Ct. Este método consiste na comparação dos valores Ct 

das amostras com os valores de Ct da amostra de referência. Usando este método, o valor de Ct 
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para o gene alvo necessita ser normalizado em relação ao controlo endógeno (housekeeping), tanto 

para a amostra em estudo como para a amostra referência (Kozera and Rapacz, 2013). Esta 

normalização é feita de acordo com a equação 3: 

 

∆𝐶𝑡 = (𝐶𝑡 gene alvo –  Ct gene ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑘𝑒𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔) 

De seguida, o ΔCt da amostra em estudo para o gene alvo tem de ser normalizado ao ΔCt da 

amostra referência, segundo a equação 4: 

  

∆∆𝐶𝑡 = (∆𝐶𝑡 amostra alvo – ∆Ct amostra referência) 

 

Por fim, é calculado um ratio de expressão de acordo com a equação 5: 

 

2-∆∆Ct = ratio de expressão normalizado 

 

A normalização da expressão das amostras para o gene alvo relativamente ao gene controlo é 

essencial para a exatidão do estudo da expressão génica.  

Para a reação de qPCR foram desenhados primers exónicos, os quais estão localizados na 

fronteira de dois exões sequenciais de modo a garantir a especificidade para cDNA. Os critérios para 

o desenho dos primers encontram-se descritos no ponto 2.3.1.  

2.6.1. Optimização das condições de qPCR e reação de qPCR 

Antes de proceder à reação de qPCR é essencial calcular a eficiência de amplificação, tanto 

do gene alvo como do gene controlo. O valor da eficiência depende dos valores de Ct obtidos de 

acordo com a concentração da amostra e do gene em estudo. Para o cálculo da eficiência, foram 

efetuadas diluições seriadas em água bidestilada de uma amostra de cDNA de concentração 

conhecida. Estas diluições foram efetuadas para uma concentração final de 40, 20, 10, 5 e 2,5ng/µl. 

Seguidamente, procedeu-se à amplificação por qPCR em placas de 96 poços (ABI PRISM™ Optical 

96-Well Reaction Plate) para um volume final de 15μl contendo: 0,75μl de cada primer (forward e 

reverse) a uma concentração, de 5 e de 7,5pmol/μl, de modo a determinar qual a concentração 

óptima de primer a utilizar; 4μL de água bidestilada e 2μl de cDNA (das diluições seriadas), com 

excepção ao controlo negativo ao qual foram adicionados 2μl de água bidestilada; 7,5μL de Power 

SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) ou no caso de ser utilizado o kit da KAPA 

SYBR® FAST qPCR Kit Master Mix Universal (KapaBiosystems) foram adicionados 7,5μl qPCR 

Master Mix (2x), e apenas 3,6μl de água bidestilada, uma vez que são adicionados 0,4μl de ROX 

Reference Dye High, a qual é necessária para tornar a reacção com o SYBR® Green I dye presente 

na master mix deste kit, compatível com o aparelho de leitura usado (Jordan and Kurtz., 2010). As 

reações de qPCR foram realizadas em duplicado no ABI PRISM 7900HT Sequence Detection System 

(Applied Biosystems) e a análise de resultados foi efetuada pelo software SDS 2.4 (Applied 

Biosystems). 

(Equação 3) 

(Equação 4) 
 

(Equação 5) 
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Para cada diluição foi calculada a média de Ct, a qual foi utilizada para construir uma reta 

através de uma relação linear com o logaritmo da concentração da amostra. O declive da reta 

permitiu então calcular a eficiência da reação através da equação 6:  

Eficiência (E) = 10^ (−
1

m
) 

O produto amplificado foi submetido a uma electroforese em gel de agarose a 2% (p/v) como 

descrito no ponto 2.3.4, o que permitiu garantir que os produtos amplificados eram específicos e 

correspondiam ao produto esperado.  

Após optimização das condições de qPCR, todas as reações foram efetuadas em triplicado 

para um volume final de 15µl, conforme descrito anteriormente, usando cada par de primer e o cDNA 

de acordo com as condições optimizadas.  

Após a reação, os valores de Ct obtidos pelo software foram importados para uma folha de 

cálculo do Excel e a análise da expressão relativa foi feita segundo o método 2-∆∆Ct (descrito no ponto 

2.6). A análise estatística foi realizada através do software GraphPad Prism version 7.03 (GraphPad 

Software, Inc., La Jolla, CA, USA) utilizando a média e o desvio padrão dos triplicados de cada 

experiência. Na comparação entre populações com variâncias diferentes foi aplicado o teste de 

Mann-Whitney. Valores de p<0,05 foram considerados como estatisticamente significativos.  

 

2.7. Análise mutacional dos genes candidatos para a susceptibilidade para o 

FCCTX em famílias FCCTX/FCCTX-like   

Um estudo prévio descrito no ponto 1.4.2. permitiu identificar 7 variantes genéticas nos genes 

MTMR3, TAS1R1, DUSP12, LGR6, NPR2, SMG7 e CACNA1S capazes de contribuir para a 

suscetibilidade para o FCCTX. De modo a verificar se estes genes poderão ter um papel importante 

nesta patologia foi realizada uma pesquisa de mutações germinais numa série de indivíduos índex de 

famílias FCCTX e FCCTX-like as quais preenchem os critérios de Amesterdão ou os critérios de 

Bethesda 4 ou 5 e que não apresentam mutações germinais nos genes MMR. 

Com exceção do gene TAS1R1 que apresenta apenas 6 exões e cuja análise mutacional foi 

realizada em amostras de DNA, todos os outros genes candidatos apresentam uma longa sequência 

codificante. Deste modo, a pesquisa de mutações germinais foi realizada ao nível do cDNA o que 

permitiu uma redução quer do número de primers usados quer do número de fragmentos 

amplificados. Neste trabalho foi apenas realizada a análise mutacional para os genes MTMR3, 

TAS1R1, DUSP12, LGR6 e NPR2. 

 

2.7.1. Desenho de primers para a amplificação dos genes candidatos para a 

suscetibilidade para o FCCTX  

Para a análise mutacional do gene TAS1R1 foram desenhados primers nas regiões intrónicas 

de modo a garantir a amplificação de cada um dos 6 exões do gene, para tal, foram seguidos os 

critérios descritos no ponto 2.3.1. Visto que o último exão deste gene apresenta um tamanho de 

1105pb, foi também desenhado para este exão um primer forward adicional de modo a garantir a 

sequenciação eficiente do exão.  

(Equação 6) 
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Para os genes MTMR3, DUSP12, LGR6 e NPR2, os primers foram desenhados para 

amplificação de cDNA de modo a reduzir o número de primers e de fragmentos a amplificar, uma vez 

que a maioria destes genes apresenta mais do que 10 exões. Os primers foram desenhados segundo 

os critérios apresentados no ponto 2.3.1, de modo a amplificar a região codificante de todos os 

transcritos que codificam para proteínas. Tendo em conta o tamanho dos genes a amplificar, cada 

gene foi dividido em diferentes fragmentos para os quais foram desenhados primers específicos. O 

gene MTMR3 foi dividido em 6 fragmentos permitindo a análise dos seguintes exões, fragmento A: 

exões 4 a 10; Fragmento B: exões 5 a 9; Fragmento C: exões 2 a 6; Fragmento D: exões 11 a 15; 

Fragmento E: exões 14 a 17; Fragmento F: exões 17 a 20. O gene DUSP12 foi dividido em 2 

fragmentos (Fragmento A: exão 1; Fragmento B: exões 2 a 6). O gene NPR2 foi dividido em 3 

fragmentos (Fragmento A: exões 1 a 5; Fragmento B: exões 6 a 15; Fragmento C: exões 16 a 22). O 

LGR6 foi dividido em 4 fragmentos (Fragmento A: permitiu analisar os exões 2, 13 e 14; Fragmento 

D: exões 3 a 12; Fragmento E: exão 1 do transcrito ENST00000439764 cuja análise foi feita em DNA; 

Fragmento F: exões 15 a 18). Para os genes MTMR3, DUSP12, LGR6 e NPR2 foram também 

desenhadas sequências de primers adicionais para garantir a sequenciação eficiente dos exões. 

Conforme mencionado, os primers foram desenhados para amplificação de cDNA com excepção dos 

primers para os fragmentos A do gene DUSP12 e o fragmento E do gene LGR6, os quais foram 

desenhados para amplificação de DNA, uma vez que as sequências no cDNA não permitiram o 

desenho de primers com as condições adequadas.  

Todos os primers utilizados na amplificação dos genes em estudo já tinham sido previamente 

desenhados (Duarte, 2017) e estão descritos no anexo D.  

 

2.7.2. Análise mutacional dos genes candidatos para a suscetibilidade para o 

FCCTX em famílias FCCTX e FCCTX-like 

Conforme mencionado anteriormente no ponto 2.1, todos os indivíduos selecionados para a 

análise mutacional eram indivíduos índex de famílias FCCTX e FCCTX-like, os quais preenchem os 

critérios de Amesterdão ou os critérios de Bethesda 4 ou 5 e que não apresentam mutações 

germinais nos genes MMR. 

A pesquisa de mutações germinais nos genes candidatos que se mostraram mais 

promissores na susceptibilidade para o FCCTX (Magalhães, 2016) foi iniciada num estudo anterior 

(Duarte 2017), sendo que, neste trabalho, foi completada para os genes em falta.    

Para o gene MTMR3 foi completada a análise em 23 amostras de cDNA para os fragmentos 

A e C, 15 amostras para os fragmentos B e D e 19 amostras para o fragmento F. A análise para cada 

um dos exões do gene TAS1R1 foi realizada em 27 amostras de DNA genómico. Para o fragmento E 

do gene LGR6 e para o fragmento A do gene DUSP12 foram analisadas 26 e 25 amostras de DNA, 

respetivamente. Para os restantes fragmentos analisados no gene LGR6 (A, D e F), para o fragmento 

B do DUSP12 e para o gene NPR2 foram analisadas 34 amostras de cDNA.  

As amostras foram amplificadas por PCR e sequenciadas de acordo com o descrito nos 

pontos 2.3 e 2.4, encontrando-se as condições utilizadas descritas nos anexos B e E. De modo a 

identificar alterações, as amostras foram analisadas conforme descrito no ponto 2.4.5.  
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2.7.3. Análise de segregação com a doença na família L56 das potenciais 

variantes de susceptibilidade para o FCCTX, identificadas nos genes LGR6 e NPR2 

Num estudo anterior foi realizada a análise segregação das variantes selecionadas nos genes 

MTMR3 e TAS1R1 com a doença no indivíduo II.2 da família L56 (Duarte 2017). A análise de 

segregação para este indivíduo foi efectuada em DNA obtido de tecido de mucosa normal incluído em 

parafina para as variantes selecionadas nos genes NPR2, LGR6, de acordo com o descrito nos 

pontos 2.3 e 2.4, encontrando-se as condições utilizadas descritas nos anexos B (Tabela B.2 e B.4), 

D (Tabela D.3), E (Tabela E.3).  

 

2.7.4. Avaliação da frequência de potenciais variantes de susceptibilidade para o 

FCCTX, nos genes MTMR3 e TAS1R1, em indivíduos saudáveis 

Na análise mutacional, realizada anteriormente, foram identificadas mutações pontuais 

potencialmente patogénicas, três no gene MTMR3 (c.1933C>T (p.Arg645Trp), c.1811C>A 

(p.Pro604His) e c.2131G>A (p.Gly711Ser) e quatro no gene TAS1R1 (c.1582C>T (p.Leu528Phe), 

c.953C>T (p.Ile318Thr), c.1043C>T (p.Ala348Val) e c.1067C>G (p.Ser356Cys)) (Duarte, 2017). A 

variante c.1933C>T no gene MTMR3 identificada na família L56 foi também observada numa outra 

amostra num grupo de 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-like. Para excluir a possibilidade desta 

variante ter maior frequência na população portuguesa do que a reportada nas bases de dados 

populacionais, um conjunto de 300 amostras de DNA genómico de indivíduos portugueses saudáveis 

foram analisados para esta variante, bem como para a variante c.2131G>A (p.Gly711Ser). Para o 

gene TAS1R1 as variantes selecionadas foram analisadas em 150 amostras de DNA genómico de 

indivíduos portugueses saudáveis. Todas as reações foram realizadas de acordo com o descrito nos 

pontos 2.3 e 2.4 e utilizando as condições descritas no anexo B (Tabela B.1 e B.4) e o programa 

descrito no anexo D (Tabela D.4 e D.5). No anexo E (Tabela E.4 e E.5) estão descritos os primers 

específicos usados nesta análise.   

  

2.8. Avaliação do potencial impacto da variante detectada no gene MTMR3 na 

família L56 na expressão do RNA deste gene e do marcador de autofagia BECN1  

Para avaliar o potencial impacto da variante detetada no gene MTMR3 na família L56 na 

expressão do RNA correspondente e do marcador de autofagia BECN1 foram usadas amostras de 

cDNA sintetizadas a partir de RNA extraído de tecido incluído em parafina proveniente de diferentes 

lesões do epitélio cólico, nomeadamente de 1 carcinoma, 14 adenomas e 3 mucosas normais, de 

indivíduos da família L56. Como controlo foram usados 8 carcinomas e as respectivas 8 mucosas 

normais de indivíduos com CCR esporádico. Os 8 casos correspondiam a tumores em estadio III, 4 

dos quais tinham tido recidiva da doença enquanto que os restantes se mantiveram livres de doença. 

O gene 18S rRNA foi usado com gene controlo (housekeeping). A síntese de cDNA foi realizada 

conforme descrito no ponto 2.5.  
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As reações de qPCR foram efetuadas utilizando o kit Power SYBR® Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems) e KAPA SYBR® FAST qPCR Kit Master Mix Universal (KapaBiosystems) e as 

reações foram realizadas em triplicado segundo o método descrito no ponto 2.6 utilizando as 

condições descritas no anexo D (Tabela D.7) e o programa descrito no anexo B (Tabela B.7). No 

anexo E (Tabela E.6) estão descritos os primers específicos utilizados nestas reações e desenhados 

de acordo com o ponto 2.3.1.  

2.9. Análise de expressão do gene TPP2 por RT-qPCR 

Estudos anteriores (descritos no ponto 1.4.1) revelaram a presença de um transcrito 

alternativo não descrito que contém um exão adicional (13a) no gene TPP2, o qual pode ter um papel 

relevante na tumorigénese associada ao FCCTX.  

Foi efetuada a quantificação relativa dos níveis de expressão de dois transcritos do gene 

TPP2, um que inclui a junção dos exões 13-13a-14 e o transcrito wt que contém a junção dos exões 

13-14. A análise foi realizada em cDNA sintetizado a partir de amostras de RNA extraídas a partir do 

sangue periférico de 56 indivíduos, dos quais 20 com síndrome de Lynch, 19 indivíduos saudáveis 

(um dos quais utilizados como amostra de referência) e 17 afetados com CCR no contexto de 

HNPCC (mas sem mutação identificada nos genes MMR) no qual se incluem indivíduos FCCTX. O 

gene SDHA foi utilizado como gene controlo (housekeeping). Foram também incluídas nesta análise 

amostras de cDNA obtidas a partir de RNA extraído de linhas celulares de CCR. Foi analisada uma 

linha celular de cólon normal CCD 841 CoN, e as linhas celulares LoVo, SW480, LS174T, HCT116, 

HT29 e uma linha celular de fibroblastos. Para a linha celular HT29 foram analisados três modelos de 

cultura celular, um modelo 2D, em monocamada e dois modelos 3D, um na forma de cultura de 

agregados celulares (slow-aggregation assay) e um segundo em cultura de esferóides, este último 

enriquecido em células estaminais e estabelecido num estudo prévio (Pereira et al., 2017). Foram 

analisados diferentes timepoints para cada modelo de cultura. O gene GAPDH foi usado como gene 

controlo. Todas as linhas celulares foram providenciadas pelo Professor Riccardo Fodde (Department 

of Pathology, Erasmus MC Cancer Institute, Erasmus University Medical Center, Rotterdam) e são 

representativas de diferentes estadios e backgrounds genéticos envolvidos no desenvolvimento de 

CCR. As suas características principais encontram-se resumidas na tabela 2.1. Os primers utilizados 

nesta análise já tinham sido previamente desenhados conforme descrito nos pontos 2.3.1 e 2.6, a sua 

sequência e localização encontra-se descrita no anexo D (Tabela D.6).  

As reações de qPCR foram efetuadas conforme descrito no ponto 2.6 utilizando o programa 

descrito no anexo B (Tabela B.6). No anexo E (Tabela E.7) estão descritas as condições do qPCR 

utilizadas nesta análise.  

Tabela 2. 1. Características das linhas celulares usadas neste estudo.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Legenda: CIN: Instabilidade cromossómica; MS: instabilidade de microssatélites; CIMP: via do fenótipo metilador; 
MSS: microssatélites estável; MSI: microssatélites instável.  
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3. RESULTADOS 

3.1. Análise mutacional dos genes candidatos para a suscetibilidade para o FCCTX em 

famílias FCCTX/FCCTX-like 

De modo a clarificar a contribuição dos genes candidatos para a suscetibilidade para o FCCTX, 

identificados em estudos anteriores pelo grupo de Gastrenterologia da UIPM, IPOLFG (ver introdução 

ponto 1.4.2), foi efectuada a pesquisa de mutações germinais nos respectivos genes num grupo de 

34 indivíduos de famílias FCCTX e FCCTX-like.  

3.1.1. MTMR3  

Para o gene MTMR3 a análise mutacional para os 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-like foi 

concluída para os fragmentos A, B, C, D e F. De acordo com o referido na introdução deste trabalho 

(ponto 1.4.2), a análise do fragmento E tinha sido concluída num estudo anterior efectuado pelo grupo 

de Gastrenterologia da UIPM (Duarte, 2017). Além das variantes previamente identificadas, no 

presente trabalho foram apenas detetadas 2 variantes [c.984C>T (p.Ala328=) e c.2536A>G 

(p.Thr846Ala), polimorfismo e provavelmente benigna, respetivamente]. Adicionando estes resultados 

aos anteriormente obtidos foram identificadas no gene MTMR3 três variantes provavelmente 

patogénicas, dois polimorfismos e uma variante provavelmente benigna. A caracterização das 

variantes identificadas neste estudo e no anterior encontra-se descrita na tabela 3.1.  

A classificação das mutações em provavelmente patogénicas (PP), de patogenicidade incerta 

(PI), provavelmente benignas (PB) ou polimorfismos (PL) baseou-se na análise utilizando os 

softwares SIFT/Polyphen, Mutation Taster e PROVEAN que efectuam in silico, uma previsão da 

patogenicidade das alterações tendo em conta o facto de afectarem ou não um aminoácido altamente 

conservado entre espécies, a alteração do aminoácido poder ou não conduzir a alterações na 

proteína (ex: alteração de um aminoácido polar para não polar, carregado para não carregado) e 

adicionalmente, no caso dos softwares Mutation Taster e Human Splice Finder, por poderem alterar o 

splicing do mRNA. Os resultados desta análise foram conjugados ainda com a informação da 

frequência das alterações nas bases de dados populacionais. A probabilidade de uma mutação ser 

patogénica será tanto maior quanto menor for a sua frequência na população. Normalmente, uma 

frequência superior a 1% poderá ser indicativa de tratar-se de um polimorfismo. 

 Assim, no global, foram identificadas mutações provavelmente patogénicas em 3/34 famílias 

FCCTX/FCCTX-like, dois polimorfismos numa frequência de 6 e 9%, respetivamente, nas famílias 

analisadas, e uma variante provavelmente benigna em 1/33 famílias (Tabela 3.1).  

As variantes missense c.1933C>T (p.Arg645Trp) e c.1811C>A (p.Pro604His) foram classificadas 

como provavelmente patogénicas pelos softwares SIFT/Polyphen, Mutation Taster, e no caso da 

variante c.1933C>T (p.Arg645Trp) (identificada na família L56 pela sequenciação do exoma) também 

foi considerada provavelmente patogénica pelo PROVEAN. A baixa frequência ou a ausência da 

variante nas bases de dados populacionais reforça esta classificação.  

Apesar da variante c.2131G>A (Gly711Ser) ser classificada como benigna pelos softwares 

SIFT/Polyphen, Mutation Taster e PROVEAN, o facto do software HSF prever a ativação de um local 
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críptico dador de splicing, aliado ao facto da variante não estar descrita nas bases de dados 

populacionais, torna-a também como provavelmente patogénica. Os resultados da análise mutacional 

por fragmento e por indivíduo encontram-se sumarizados no anexo F.   

 3.1.2. TAS1R1 

No presente estudo foram detetadas no gene TAS1R1 cinco variantes germinais de carácter 

provavelmente não patogénico (c.11G>A (p.Cys4Thyr), c.498+44G>A, c.498+84del, c.1039A>G 

(p.Lys347Glu), c.1261-14 C>T) (Tabela 3.2). Os resultados da análise mutacional por exão e por 

indivíduo encontram-se sumarizados no anexo G.  

Adicionando estes resultados aos anteriormente obtidos foram identificadas duas variantes 

provavelmente patogénicas, duas variantes provavelmente benignas, duas variantes de 

patogenicidade incerta e seis polimorfismos distintos no gene TAS1R1. A caracterização das 

variantes detetadas neste gene está descrita na tabela 3.2. Foram identificadas variantes 

provavelmente patogénicas no gene TAS1R1 [c.953T>C (p.Ile318Thr) e c.1067C>G (p.Ser356Cys)] 

em 2/34 famílias. A classificação da variante c.953T>C (p.Ile318Thr) como provavelmente patogénica 

baseou-se na análise in silico pelos softwares SIFT/Polyphen e PROVEAN aliada à baixa frequência 

nas bases de dados populacionais. Do mesmo modo, a previsão de patogenicidade da variante 

c.1067C>G (p.Ser356Cys) foi indicada pelos softwares SIFT/Polyphen, pela baixa frequência nas 

bases de dados populacionais e pelas possíveis alterações de splicing sugeridas pelo software HSF 

devido à criação de um local exónico de ligação a factores silenciadores de splicing. Apesar de ser 

caracterizada como polimorfismo pelo Mutation Taster, foi atribuído um score de 112 à alteração de 

aminoácido. Este score varia entre 0 e 215 e avalia a diferença entre o aminoácido original e o novo 

aminoácido introduzido tendo em consideração as suas características físico-químicas. Assim, um 

score elevado como 112 pode indicar uma diferença significativa entre as características físico-

químicas do novo aminoácido quando comparado com o original (substituição de serina por cisteína), 

o que reforça o potencial patogénico desta variante.   

Foram ainda identificadas variantes de patogenicidade incerta no TAS1R1 em 2/34 famílias 

FCCTX. Apesar da variante c.329C>T (p.Ala110Val) apresentar uma frequência alélica superior a 1%, 

a sua classificação como sendo de patogenicidade incerta, em vez de uma classificação como 

provavelmente benigna ou polimorfismo, baseou-se na análise utilizando o software Polyphen que 

classifica a variante como provavelmente patogénica e o software HSF que prevê que esta variante 

possa activar um sítio exónico críptico dador de  splicing. A análise efectuada pelo VEP indicou que 

esta variante coincide com um local de ligação ao repressor transcripcional CTCF, o que poderá 

resultar em alterações ao nível da expressão do gene TAS1R1. No entanto, a sua frequência 

reportada pelas bases de dados populacionais, encontra-se entre os 1,2 e 3,3%, o que é muito 

semelhante à frequência observada na população de doentes FCCTX/FCCTX-like (3%), sugerindo 

assim que não se trate de uma mutação patogénica. No entanto, dadas as suas possíveis 

consequências ao nível da proteína, da expressão génica e do splicing, não se pode excluir algum 

efeito modificador de fenótipo para esta mutação.   
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Da mesma forma, a variante c.1043C>T, p.Ala348Val foi também classificada como sendo de 

patogenicidade incerta baseando-se na baixa frequência com que é reportada pelas bases de dados 

populacionais e na análise pelo software HSF, o qual prevê que esta variante possa activar um sítio 

exónico críptico dador de splicing. Assim, apesar de ser considerada benigna pelos restantes 

softwares, tendo em conta as consequências previstas ao nível do splicing, não é possível excluir 

patogenicidade para esta mutação.   

Foram identificadas variantes provavelmente benignas em 2/24 famílias. Este tipo de variantes, 

devido à sua baixa frequência ou ausência de frequência nas bases de dados populacionais não 

podem ser classificadas como polimorfismos, apesar dos softwares não identificarem quaisquer 

evidências de patogenicidade. Os polimorfismos identificados foram detetados numa frequência entre 

6 e 100% dos indivíduos analisados.  

 3.1.3. DUSP12 

No gene DUSP12 a análise mutacional permitiu identificar apenas um polimorfismo (c.510C>T, 

p.Tyr170=) em 50% das famílias analisadas (17/34) (Tabela 3.3). Juntando estes resultados aos 

anteriormente obtidos, para o gene DUSP12 não foram detetadas variantes provavelmente 

patogénicas nas famílias FCCTX e FCCTX-like analisadas. Os resultados da análise mutacional para 

cada indivíduo em ambos os fragmentos do gene encontram-se descritos no anexo H. 

 3.1.4. NPR2 

A análise mutacional do gene NPR2 permitiu identificar 2 variantes, uma delas provavelmente 

benigna (c.2888-17C>A) e a outra um polimorfismo (c.1794C>T, p.Tyr598=) identificada em 11/28 

famílias. A caracterização das mutações identificadas encontra-se descrita na tabela 3.4. No caso da 

primeira, apesar da sua muito baixa frequência nas bases de dados, a sua classificação como 

patogénica pelo software Mutation Taster, mas com valores não muito relevantes e o facto do 

software HSF não prever alterações de splicing para esta variante, sugere que se trate de uma 

variante provavelmente benigna.  

Os resultados da análise mutacional para cada fragmento, por indivíduo encontram-se 

descritos no anexo I. 

 3.1.5. LGR6 

A análise mutacional conduzida no presente estudo permitiu identificar 8 variantes, das quais uma 

de patogenicidade incerta e 7 polimorfismos. Adicionando os resultados aos anteriormente obtidos 

foram identificados no gene LGR6, duas variantes de patogenicidade incerta e oito polimorfismos 

identificados numa frequência entre 3% e 85% entre os indivíduos analisados. Todas as variantes 

identificadas encontram-se caracterizadas na tabela 3.5. 

 Apesar da variante c.2124G>A (p.Arg708=) ter sido classificada como sendo de patogenicidade 

incerta, tendo em conta as possíveis alterações no splicing (aumento de um local dador de splicing 

(wt:0,25/mu:0,96) de acordo com o software Mutation Taster, aliado ao facto do software HSF prever 

a ativação de um sítio exónico críptico aceitador de splicing) e também devido à sua muito baixa 
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frequência nas bases de dados populacionais, deverão ser efectuados estudos adicionais ao nível do 

RNA de modo a avaliar a eventual patogenicidade da variante. 

A variante c.76delG (p.Ala26ArgfsX), apesar de ter uma frequência reportada entre 5 e 9% nas 

bases de dados populacionais e supostamente dever ser um polimorfismo, neste trabalho foi 

identificada numa maior frequência nas famílias FCCTX (21%), este resultado aliado ao facto desta 

variante ser coincidente com uma região flanqueadora do promotor e de ter sido identificada numa 

amostra de adenocarcinoma do cólon segundo a base de dados COSMIC, não exclui que esta 

variante possa ter um efeito modificador de fenótipo.  

Os resultados da análise mutacional para cada indivíduo encontram-se descritos no anexo J. 

3.2. Análise de segregação com a doença na família L56 das potenciais variantes de 

susceptibilidade para o FCCTX, identificadas nos genes LGR6 e NPR2  

Para as variantes germinais identificadas por WES nos genes NPR2 (c.2644G>A) e LGR6 

(c.2024G>A), foi realizada a pesquisa das mesmas no indivíduo II.2 da família L56, de modo a 

completar a análise de segregação com a doença na família. Não se verificou segregação destas 

variantes com a doença na família, na primeira geração com história de CCR, uma vez que não foi 

detetada a presença de nenhuma das alterações neste indivíduo. A análise de segregação das 

variantes na família encontra-se representada na figura 3.1.  
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Tabela 3. 1. Caracterização das variantes identificadas no gene MTMR3 na análise mutacional dos indivíduos FCCTX e FCCTX-like.  

 

 

 
  

Legenda: As variantes identificadas com (*) foram identificadas num estudo prévio; 1000Gen.: 1000Genomes; VEP: Variant Effect Predictor (https://www.ensembl.org/vep);; P: patogenicidade; PP: provavelmente patogénica; 
PI: patogenicidade incerta; PL: polimorfismo; ESE: estimulador de splicing exónico; ESS: silenciador de splicing exónico; CTCF- repressor transcripcional CTCF;  
Bases de dados/Softwares utilizados disponíveis em: NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov   Exac: http://exac.broadinstitute.org   Ensemble: https://www.ensemble.com  gnomAD: http://gnomad.broadinstitute.org/      
PROVEAN: http://Provean.jcvi.org  SIFT/PolyPhen: http://www.ensemble.org/Homo_sapiens/Tools/VEP  Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org   Human Splice Finder: http://www.umd.be/HSF3/   
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Tabela 3. 2. Caracterização das variantes identificadas no gene TAS1R1 na análise mutacional dos 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-like. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: As variantes identificadas com (*) foram identificadas num estudo prévio; 1000Gen.: 1000Genomes; VEP: Variant Effect Predictor (https://www.ensembl.org/vep); P: patogenicidade; PP: provavelmente patogénica; 

PI: patogenicidade incerta; PL: polimorfismo; ESE: estimulador de splicing exónico; ESS: silenciador de splicing exónico; CTCF- repressor transcripcional CTCF;  
Bases de dados/Softwares utilizados disponíveis em: NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov   Exac: http://exac.broadinstitute.org   Ensemble: https://www.ensemble.com  gnomAD: http://gnomad.broadinstitute.org/      

PROVEAN: http://Provean.jcvi.org  SIFT/PolyPhen: http://www.ensemble.org/Homo_sapiens/Tools/VEP  Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org   Human Splice Finder: http://www.umd.be/HSF3/   
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(continuação da Tabela 3.2. Caracterização das variantes identificadas no gene TAS1R1 na análise mutacional dos 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-
like.) 
 
 
 

 
 
 
 
  

Legenda: As variantes identificadas com (*) foram identificadas num estudo prévio; 1000Gen.: 1000Genomes; VEP: Variant Effect Predictor (https://www.ensembl.org/vep); P: patogenicidade; PP: provavelmente patogénica; 
PI: patogenicidade incerta; PL: polimorfismo; ESE: estimulador de splicing exónico; ESS: silenciador de splicing exónico; CTCF- repressor transcripcional CTCF;  
Bases de dados/Softwares utilizados disponíveis em: NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov   Exac: http://exac.broadinstitute.org   Ensemble: https://www.ensemble.com  gnomAD: http://gnomad.broadinstitute.org/      

PROVEAN: http://Provean.jcvi.org  SIFT/PolyPhen: http://www.ensemble.org/Homo_sapiens/Tools/VEP  Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org   Human Splice Finder: http://www.umd.be/HSF3/   
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Tabela 3. 3. Caracterização da variante identificada no gene DUSP12 na análise mutacional dos 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-like.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. 4. Caracterização da variante identificada no gene NPR2 na análise mutacional dos 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-like.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda: As variantes identificadas com (*) foram identificadas num estudo prévio; 1000Gen.: 1000Genomes; VEP: Variant Effect Predictor (https://www.ensembl.org/vep); P: patogenicidade; PP: provavelmente 
patogénica; PI: patogenicidade incerta; PL: polimorfismo; ESE: estimulador de splicing exónico; ESS: silenciador de splicing exónico; CTCF- repressor transcripcional CTCF;  
Bases de dados/Softwares utilizados disponíveis em: NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov   Exac: http://exac.broadinstitute.org   Ensemble: https://www.ensemble.com  gnomAD: http://gnomad.broadinstitute.org/      

PROVEAN: http://Provean.jcvi.org  SIFT/PolyPhen: http://www.ensemble.org/Homo_sapiens/Tools/VEP  Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org   Human Splice Finder: http://www.umd.be/HSF3/   
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Tabela 3. 5. Caracterização das variantes identificadas no gene LGR6 na análise mutacional dos 34 indivíduos FCCTX e FCCTX-like 

  

Legenda: As variantes identificadas com (*) foram identificadas num estudo prévio; 1000Gen.: 1000Genomes; VEP: Variant Effect Predictor (https://www.ensembl.org/vep); P: patogenicidade; PP: provavelmente 
patogénica; PI: patogenicidade incerta; PL: polimorfismo; ESE: estimulador de splicing exónico; ESS: silenciador de splicing exónico; CTCF- repressor transcripcional CTCF;  
Bases de dados/Softwares utilizados disponíveis em: NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov   Exac: http://exac.broadinstitute.org   Ensemble: https://www.ensemble.com  gnomAD: http://gnomad.broadinstitute.org/      

PROVEAN: http://Provean.jcvi.org  SIFT/PolyPhen: http://www.ensemble.org/Homo_sapiens/Tools/VEP  Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org   Human Splice Finder: http://www.umd.be/HSF3/   



46 

 

(continuação da Tabela 3.5. Caracterização das variantes identificadas no gene LGR6 na análise mutacional dos 34 indivíduos FCCTX/FCCTX-like) 
  

Legenda: As variantes identificadas com (*) foram identificadas num estudo prévio; 1000Gen.: 1000Genomes; VEP: Variant Effect Predictor (https://www.ensembl.org/vep); P: patogenicidade; PP: provavelmente 
patogénica; PI: patogenicidade incerta; PL: polimorfismo; ESE: estimulador de splicing exónico; ESS: silenciador de splicing exónico; CTCF- repressor transcripcional CTCF;  
Bases de dados/Softwares utilizados disponíveis em: NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov   Exac: http://exac.broadinstitute.org   Ensemble: https://www.ensemble.com  gnomAD: http://gnomad.broadinstitute.org/      

PROVEAN: http://Provean.jcvi.org  SIFT/PolyPhen: http://www.ensemble.org/Homo_sapiens/Tools/VEP  Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org   Human Splice Finder: http://www.umd.be/HSF3/   
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* 

Figura 3. 1. Árvore geneológica da família L56. Os indivíduos assinalados a cores foram os selecionados para análise de WES. A cores encontram-se indicados os genes 

cujas variantes demonstraram segregar com a doença. A vermelho encontram-se assinaladas as variantes resultantes da análise 1, a azul as variantes obtidas da análise 3, a 

laranja as variantes da análise 4 e a verde as variantes obtidas da análise 5. A idade de diagnóstico, (AD, em anos, A) e a respetiva caracterização fenotípica encontra-se 

descrita para os indivíduos afetados. Apenas para os indivíduos com número de identificação de laboratório (LXXX, LXXXX ou CAsXXXX) foi efectuada análise molecular. (*) a 

análise de segregação foi realizada apenas para os genes MTMR3, TAS1R1, LGR6 e NPR2. AD: idade de diagnóstico; ADC: Adenocarcinoma; ATDBG: Adenoma tubular com 

displasia de baixo grau; ATDAG: Adenoma tubular com displasia de alto grau; PH: Pólipo hiperplásico; ASSDBG: Adenoma serreado séssil com displasia de baixo grau 

 

 

Afetado com CCR Afetado com adenoma Afetado com adenoma e outro carcinoma (extra-cólico)  Falecido Sexo masculino Sexo feminino 

Legenda: 



48 

 

3.3. Avaliação da frequência de potenciais variantes de susceptibilidade para o 

FCCTX, nos genes MTMR3 e TAS1R1, em indivíduos saudáveis 

Neste trabalho foi analisada a frequência da variantes c.1933C>T (p.Arg645Trp) e c.2131G>A 

(p.Gly711Ser) do gene MTMR3, identificadas num estudo anterior como potenciais variantes de 

susceptibilidade para o FCCTX, em 300 indivíduos saudáveis da população portuguesa. A primeira foi 

identificada por sequenciação do exoma numa família FCCTX e a segunda numa análise mutacional 

do gene MTMR3 realizada posteriormente numa série de 34 famílias FCCTX/FCCTX-like. Não foi 

detetada a presença da variante c.2131G>A (p.Gly711Ser) em nenhum dos indivíduos analisados, 

contudo, foi possível identificar a variante c.1933C>T (p.Arg645Trp) em 1/300 dos indivíduos 

analisados (Figura 3.2). A frequência desta última já tinha sido avaliada num estudo prévio em 50 

indivíduos controlo da população portuguesa, não tendo sido identificada em nenhum. Deste modo, a 

sua frequência na população portuguesa, tendo em conta o total de indivíduos controlo analisados, é 

de 1/350 (0,3%) 

Para o gene TAS1R1, foi analisada a frequência das variantes c.1582C>T (p.Leu528Phe), 

c.953C>T (p.Ile318Thr), c.1043C>T (p.Ala348Val) e c.1067C>G (p.Ser356Cys) identificadas num 

estudo anterior como potenciais variantes de susceptibilidade para o FCCTX, em 150 indivíduos 

saudáveis da população portuguesa. A variante c.1582C>T (p.Leu528Phe) foi identificada por 

sequenciação do exoma numa família FCCTX e as restantes variantes foram identificadas numa 

análise mutacional do gene TAS1R1 realizada posteriormente numa série de 34 famílias 

FCCTX/FCCTX-like. Não foi detetada a presença das variantes c.1582C>T (p.Leu528Phe), c.953C>T 

(p.Ile318Thr) e c.1043C>T (p.Ala348Val) em nenhum dos indivíduos analisados, no entanto, a 

variante c.1067C>G (p.Ser356Cys) foi identificada em 2/150 indivíduos (1,3%).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. 2. Excertos de electroforetogramas representativos do exão 17 do gene MTMR3. (A) Indivíduo 

portador da variante c.1933C>T, p. Arg645Trp. No canto superior esquerdo encontra-se indicado o exão no qual 
a alteração foi detetada. A preto encontra-se representada a sequência de DNA normal naquela região (sentido 
forward) e a vermelho encontra-se assinalada a base alterada. (B) Indivíduo não portador da variante.  

(A) (B) 
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3.4. Identificação de isoformas de splicing nos genes candidatos para a 

suscetibilidade para o FCCTX   

Além das variantes identificadas nos genes candidatos analisados, a análise mutacional 

permitiu também observar a presença de isoformas de splicing não descritas para alguns destes 

genes.  

3.4.1. MTMR3 

Para o gene MTMR3 estão descritos 12 transcritos resultantes de alterações de splicing. 

Além das variantes identificadas, quase todos os indivíduos analisados apresentaram a presença de 

isoformas de splicing alternativo não descrito nos fragmentos B e D. Estas alterações eram sempre 

acompanhadas pela presença do transcrito normal. Apenas o indivíduo L2156 não apresentou 

splicing alternativo para o fragmento B. Para as amostras onde foi observada a presença de 

isoformas de splicing verificou-se que a intensidade dos picos obtidos por sequenciação de Sanger 

era menor comparativamente aos do transcrito normal, o que sugere uma menor contribuição destas 

isoformas. Não foi identificada a(s) mutação(ões) responsável(eis) por estas alterações de splicing. 

As alterações identificadas para cada indivíduo estão descritas no anexo F e as isoformas de splicing 

identificadas neste gene estão representadas na figura 3.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. 3. Representação esquemática das isoformas de splicing observadas nos fragmentos B e D do 
gene MTMR3. Os retângulos representam os exões e a sua respetiva numeração. Os exões não estão 

representados à escala.  

3.4.2. TAS1R1 e DUSP12 

Para os genes TAS1R1 e DUSP12 não foi detetada a presença de isoformas de splicing.  

3.4.3 NPR2  

Para o gene NPR2 estão descritos 6 transcritos resultantes de diferentes variantes de 

splicing. Além da presença destes transcritos normais, foi possível identificar isoformas de splicing 

não descritas entre os exões 2 a 6 e 15 a 20 (fragmentos A e C, respectivamente).  

Na análise do fragmento A, foi identificada uma isoforma de splicing correspondente à 

excisão do exão 4 e outra onde se observa a excisão de ambos os exões 4 e 5. Observou-se ainda 

num individuo um transcrito não descrito no qual era retido o intrão 3/4. As alterações identificadas 

para cada indivíduo estão descritas no anexo I e as isoformas de splicing observadas estão 

representadas na figura 3.4.   

Transcrito normal MTMR3 
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Figura 3. 4. Representação esquemática das isoformas de splicing observadas no fragmento A do gene 

NPR2. Os retângulos representam os exões e a sua respetiva numeração. Os exões não estão representados à 

escala.  

 

Na análise do fragmento C, foram encontradas 2 isoformas de splicing, uma correspondente à 

excisão do exão 17 e outra com a excisão dos exões 16 e 17. Um dos indivíduos analisados (L782) 

apresentava a presença do transcrito ENST00000464810 normal acompanhada de uma isoforma de 

splicing não descrita onde é retido o intrão 19/20. No caso de outro indivíduo (L2153), além da 

presença dos transcritos normais ENST00000342694 e ENST00000448821 foi observado um 

transcrito não descrito onde é retido o intrão 15/16 e excisado o exão 17. Não foram encontradas as 

mutações responsáveis pelas alterações de splicing observadas. À semelhança do gene MTMR3, a 

intensidade dos picos obtidos por sequenciação de Sanger dos transcritos alternativos era menor 

comparativamente aos do transcrito normal, o que sugere uma menor contribuição destas isoformas. 

As alterações identificadas para cada indivíduo estão descritas no anexo I e as variantes de splicing 

identificadas encontram-se representadas na figura 3.5.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. 5. Representação esquemática das isoformas de splicing observadas no fragmento C do gene 

NPR2. Os retângulos representam os exões e a sua respetiva numeração. Os exões não estão representados à 

escala.  

3.4.4. LGR6 

Estão descritos na base de dados Ensemble 8 transcritos para o gene LGR6. A análise 

mutacional deste gene permitiu identificar a presença de uma isoforma de splicing não descrita 

correspondente à excisão do exão 5, presente em 18% dos indivíduos. 

Foi também possível observar que todos os indivíduos, com excepção do L1291, 

apresentavam splicing alternativo entre os exões 12 e 15. As alterações identificadas para cada 

indivíduo estão descritas no anexo J e encontram-se esquematizadas na figura 3.6.   

Transcrito normal NPR2 

Transcrito normal NPR2 

https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Summary?db=core;g=ENSG00000159899;r=9:35792154-35809732;t=ENST00000342694
https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Summary?db=core;g=ENSG00000159899;r=9:35792154-35809732;t=ENST00000448821
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Figura 3. 6. Representação esquemática das isoformas de splicing não descritas identificadas no gene 

LGR6. Os retângulos representam os exões e a sua respetiva numeração. Os exões não estão representados à 
escala. 
 

3.5. Avaliação do potencial impacto da variante detectada no gene MTMR3 na família 

L56 na expressão do RNA deste gene e do marcador de autofagia BECN1  

Na continuação da avaliação do papel da variante germinal c.1933C>T, p.Arg645Trp do gene 

MTMR3 na susceptibilidade para o FCCTX, identificada pela sequenciação do exoma na família L56,  

foi avaliado o seu eventual impacto na expressão deste gene em carcinoma/adenomas de indivíduos 

portadores da variante e em adenomas do único indivíduo que apresentava lesões no cólon não 

portador da variante na família L56. Assim, foi avaliada a expressão do gene MTMR3 em diferentes 

tipos de lesões do epitélio cólico (carcinoma, adenomas e pólipos hiperplásicos (PH)) provenientes de 

diferentes indivíduos afectados da família L56. A caracterização das amostras analisadas de cada 

indivíduo encontra-se descrita na tabela 3.6. Todos os indivíduos analisados apresentam a variante 

p.Arg645Trp no gene MTMR3 com excepção do indivíduo L1094.  

Os resultados da análise de expressão no MTMR3 nas lesões do cólon, dos indivíduos desta 

família, não parecem revelar diferenças significativas na expressão deste gene entre as lesões dos 

indivíduos com mutação comparativamente às lesões dos indivíduos sem mutação (Figura 3.7). 

Assim, a expressão do gene MTMR3 não parece evidenciar relação com a ausência/presença da 

variante c.1933C>T.   

Entre os diferentes tipos de lesões analisados, os resultados da análise de expressão 

revelam uma menor expressão do gene no carcinoma (indivíduo L674) comparativamente às outras 

lesões analisadas (adenomas e PH). Foi ainda observado que para o mesmo tipo de lesão, seja em 

indivíduos diferentes, seja no mesmo indivíduo, a expressão do MTMR3 mostrou ser variável.  

Dado o papel do MTMR3 na regulação do processo de autofagia foi também analisada a 

expressão do gene BECN1 que codifica para o marcador de autofagia Beclin-1 de modo a avaliar um 

possível impacto da variante p.Arg645Trp do gene MTMR3 na expressão do gene BECN1 e 

consequentemente na autofagia, dado o envolvimento da proteína MTMR3 neste processo.  

A expressão relativa do gene BECN1 não revelou, aparentemente, diferenças de expressão 

entre as lesões de portadores da variante no gene MTMR3 e as lesões do indivíduo não portador da 

mesma (Figura 3.8).   

Transcrito normal LGR6 
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Tabela 3. 6. Caracterização histológica das amostras analisadas para a expressão dos genes 
MTMR3 e do marcador de autofagia BECN1. As amostras analisadas são provenientes de tecido 
incluído em parafina de lesões do cólon de indivíduos da família L56.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: ATDAG- adenoma tubular com displasia de alto grau; ATDBG- Adenoma tubular com displasia de baixo grau; PH- 
pólipo hiperplásico; (*) – individuo não portador da variante c.1933C>T (p.Arg645Trp) no gene MTMR3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 7. Análise de expressão do gene MTMR3 em indivíduos da família L56 e em mucosa cólica 
normal. ATDBG: Adenoma tubular com displasia de baixo grau; PH: Pólipo hiperplásico; ATDAG: Adenoma 

tubular com displasia de alto grau; MN: mucosa normal. (*) – individuo não portador da variante c.1933C>T 
(p.Arg645Trp) no gene MTMR3. As barras de erro representam o desvio-padrão. Ref: expressão relativa 

referente à média das amostras de mucosa normal (Nota: foram incluídas nesta média as amostras de mucosa 
normal dos doentes com CCR cuja análise é apresentada na figura 4.9). Foi utilizado o gene 18S rRNA como 
gene controlo.  

Nº de identificação da 
amostra 

Caracterização do tecido incluído em parafina  

L1104 A ATDAG (1cm) 

L1104 ATDBG 

L1094 A (*) ATDBG (2mm) 

L1094 B (*) ATDBG (3mm) 

L1094 C (*) ATDBG (10mm) 

L1794 A PH (3mm) 

L1794 B ATDBG (2mm) 

L1794 C ATDBG (3mm) 

L1794 D ATDBG (4mm) 

L1794 E ATDBG (5mm) 

L408 A ATDBG (2-3mm) 

L408 B PH (2-3mm) 

L408 C PH (2mm) 

L408 D ATDBG (3mm) 

L781 A ATDBG (3mm) 

L781 B ATDBG 

L781 C ATDBG (4mm) 

L676 A ATDBG (6mm) fragmentado 

L676 B ATDBG (5mm) 

L674 N Mucosa normal 

L674 T Adenocarcinoma moderadamente diferenciado (5cm) 

L674 ATDBG 

Ref 

  

* * * 

MTMR3 
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Figura 3. 8. Análise de expressão do marcador de autofagia BECN1 em indivíduos da família L56 e em 
mucosa cólica normal. ATDAG: Adenoma tubular com displasia de alto grau; ATDBG: Adenoma tubular com 

displasia de baixo grau; PH: Pólipo hiperplásico; MN: mucosa normal. As barras de erro representam o desvio-
padrão. Ref: expressão relativa referente à média das amostras de mucosa normal (Nota: foram incluídas nesta 
média as amostras de mucosa normal dos doentes com CCR cuja análise é apresentada na figura 4.9). Foi 
utilizado o gene 18S rRNA como gene controlo. 

 

De modo a avaliar o padrão de expressão tanto do MTMR3 como do marcador de 

autofagia BECN1 em tecido normal e em tecido tumoral (expressão nestas amostras de tecido normal 

foi contabiliazada como referência na análise de expressão realizada nas lesões do cólon da família 

L56), foi efectuada a análise de expressão dos mesmos em 8 amostras de tumor e respectivas 

mucosas cólicas normais, provenientes de indivíduos com CCR esporádico. A análise de expressão 

do MTMR3 revelou que, embora a expressão do gene seja variável tanto nos tumores como nas 

mucosas normais, parece haver uma tendência para que seja inferior nos tumores (Figura 3.9 A). Da 

mesma forma observou-se uma menor expressão do gene BECN1 nas amostras de tumor 

relativamente às amostras de tecido normal (Figura 3.9 B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. 9. Análise de expressão relativa do gene MTMR3 e BECN1 em tumor e respectivo tecido normal 

de doentes com CCR. (A) Expressão relativa do gene MTMR3 em tecido tumoral e mucosa cólica normal. (B) 

Expressão relativa do marcador de autofagia BECN1 em tecido tumoral e mucosa cólica normal. As barras de 

erro representam o desvio-padrão. Expressão relativa referente à média das amostras de mucosa normal, 

incluindo mucosas normais utilizadas na análise anterior (figuras 3.7 e 3.8) usada como referência. Foi utilizado o 

gene 18S rRNA como gene controlo.   

 

Ref 

 

* * * 

BECN1 

(A) (B) 
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Os 8 casos correspondiam a tumores em estadio III e destes, 4 tinham tido recidiva da 

doença, enquanto os restantes 4 mantiveram-se livres de doença. É de notar que nos indivíduos com 

recidiva da doença, observou-se uma tendência para uma menor expressão do MTMR3 relativamente 

aos indivíduos sem recidiva, tanto nos tumores como nas mucosas normais (Figura 3.10 A). No caso 

da expressão do gene BECN1 não parece existir relação com a recidiva (Figura 3.10 B).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. 10. Comparação da expressão relativa do gene MTMR3 e BECN1 em tumor e respectivo tecido 

normal de doentes com CCR estratificados pela presença ou ausência de recidiva da doença. (A) 

Expressão relativa do gene MTMR3 em amostras de tumor e mucosa cólica normal em doentes com CCR com e 

sem recidiva da doença. (B) Expressão relativa do marcador de autofagia BECN1 em amostras de tumor e 

mucosa cólica normal em doentes com CCR com e sem recidiva da doença. As barras de erro representam o 

desvio-padrão. Expressão relativa referente à média das amostras de mucosa normal, incluindo mucosas 

normais utilizadas na análise anterior (figuras 3.7 e 3.8) usada como referência. Foi utilizado o gene 18S rRNA 

como gene controlo.   

 

3.6. Análise de expressão do gene TPP2 por RT-qPCR  

Em estudos anteriores realizados pelo grupo de Gastrenterologia da UIPM onde foi avaliada a 

expressão do transcrito wt (junção dos exões 13-14) e do transcrito 13a (junção dos exões 13-13a-

14) do gene TPP2, a expressão do transcrito alternativo 13a pareceu ser superior em indivíduos SL 

comparativamente a um grupo de indivíduos normais (Pereira, 2014). No entanto, os resultados não 

foram significativos necessitando de um maior número de amostras e da inclusão de um grupo de 

doentes com CCR mas com exclusão de SL.   

No presente estudo foi realizada a análise de expressão destes transcritos em três grupos 

distintos de indivíduos. O primeiro grupo composto por 19 indivíduos saudáveis; um segundo grupo 

constituído por 20 indivíduos com SL e o terceiro grupo composto por 17 indivíduos afetados com 

CCR no contexto de HNPCC (mas sem mutação identificada nos genes MMR, ou seja, excluindo 

doentes SL) no qual se incluem indivíduos FCCTX.  

Para cada grupo de indivíduos foi comparada a expressão entre o transcrito wt e o transcrito 

alternativo 13a (Figura 3.11). Devido à variabilidade na expressão para cada transcrito em cada um 

dos grupos, apenas o grupo de doentes com CCR mostrou diferença de expressão significativa entre 

os dois transcritos (p=0,0002) (Figura 3.11 C). Para os restantes grupos analisados (indivíduos 

saudáveis e SL) a comparação da expressão relativa entre os transcritos 13/13a e 13/14 não mostrou 

BECN1 MTMR3 

(A) (B) 
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ser significativa [Teste de Mann-Whitney (aplicado entre populações com variâncias diferentes e por 

isso utilizado nas comparações efectuadas nos gráficos seguintes)] (Figura 3.11 A e B).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3. 11. Análise da expressão relativa por qPCR do transcrito wt (13/14) e do transcrito alternativo 
(13a) para o gene TPP2. (A) Expressão relativa dos transcritos em indivíduos saudáveis; (B) Expressão relativa 
dos transcritos em indivíduos SL; (C) Expressão relativa dos transcritos em indivíduos afetados com CCR. N: 

indivíduos saudáveis; SL: Síndrome de Lynch; CCR: Indivíduos afetados com CCR. As barras de erro 
representam o desvio-padrão. Expressão relativa de indivíduos saudáveis usados como referência. Foi utilizado 
o gene SDHA como gene controlo. *** p=0,0002; NS: não significativo (Teste Mann-Whitney).  

 

 

A média da expressão relativa de cada transcrito em cada grupo de indivíduos foi 

representada graficamente e os resultados sugerem uma diminuição significativa na expressão do 

transcrito alternativo em indivíduos afetados com CCR (Figura 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 12. Análise da expressão relativa média do transcrito wt (13/14) e do transcrito alternativo (13a) 
para o gene TPP2. Representação gráfica da expressão relativa média dos transcritos nos diferentes grupos de 

indivíduos. N: indivíduos saudáveis; SL: Síndrome de Lynch; CCR: Indivíduos afetados com CCR. As barras de 
erro representam o desvio-padrão. Ref: expressão relativa da amostra usada como referência. Ref: expressão 
relativa de indivíduos saudáveis usados como referência. Foi utilizado o gene SDHA como gene controlo. *** 
p=0,0002; NS: não significativo (Teste Mann-Whitney). 

 

Os resultados da análise de expressão do transcrito wt nos três grupos analisados sugerem 

uma expressão semelhante deste transcrito entre indivíduos SL e afetados com CCR e uma 

expressão ligeiramente superior em indivíduos saudáveis (Figura 3.13 A). No entanto, as diferenças 

na expressão deste transcrito entre os diferentes grupos de indivíduos analisados mostraram não ser 

significativas. 

Foi comparada a expressão do transcrito alternativo 13a entre os três grupos de indivíduos e 

os resultados encontram-se representados na figura 3.13 B. Comparando a expressão do transcrito 

alternativo 13a entre o grupo de indivíduos saudáveis e o grupo de indivíduos SL, observa-se uma 

(A) (B) (C) 

NS *** NS    

Ref 

NS 

NS 

*** 
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expressão superior nos SL apesar de não significativa. Do mesmo modo, a expressão do transcrito 

alternativo 13a no grupo de indivíduos saudáveis mostra ser ligeiramente superior à do grupo de 

indivíduos afetados com CCR mas não significativa. Por outro lado, ao comparar a expressão do 

transcrito alternativo 13a entre o grupo de indivíduos SL e o grupo de indivíduos afetados com CCR, 

observa-se uma expressão inferior deste transcrito neste último grupo, contudo os resultados não são 

significativos. No entanto, o valor de p obtido na comparação da expressão do 13a entre estes dois 

últimos grupos foi de p=0,06, o que é sugestivo de que alargando esta análise a mais doentes o 

resultado poderá vir a ser significativo.   

Foram também calculados e comparados os valores da razão entre a expressão do transcrito 

alternativo e a expressão do transcrito wt para cada índivíduo (Tabela 3.7 e Figura 3.13 C). 

Comparando as razões entre os diferentes grupos, é possível observar que os valores da razão de 

expressão 13/13a:13/14 foram superiores no grupo de indivíduos SL, o que indica uma expressão 

superior do transcrito alternativo nesse grupo. Contudo, as diferenças observadas não foram 

significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 13. Comparação da expressão relativa dos transcritos entre os diferentes grupos de indivíduos. 

(A) Expressão do transcrito wt para cada grupo analisado; (B) Expressão do transcrito alternativo 13a para cada 

grupo analisado. (C) Representação gráfica da razão entre a expressão relativa do transcrito alternativo 13a e a 

expressão relativa do transcrito wt (13/14). N: indivíduos saudáveis; SL: Síndrome de Lynch; CCR: Indivíduos 

afetados com CCR. As barras de erro representam o desvio-padrão. Expressão relativa de indivíduos saudáveis 

usada como referência. Foi utilizado o gene SDHA como gene controlo. NS: não significativo (Teste Mann-

Whitney).  

 

Tabela 3. 7 Comparação da análise de expressão relativa do transcrito wt e do transcrito 

alternativo (13a) para o gene TPP2. 

 

  

 

Média da 
expressão do 

transcrito 
alternativo 13a 

Média da 
expressão do 
transcrito wt 

13/14 

Média da soma da 
expressão de ambos 

os transcritos 
(13/13a+13/14) 

Razão entre a expressão 
do transcrito alternativo 

13a e o transcrito wt 
(13/13a:13/14) 

Indivíduos 
normais 

0,71 1,09 1,71 1,01 

Síndrome de 
Lynch 

1,08 1,07 1,95 1,35 

Indivíduos 
afetados 
com CCR 

0,42 1,14 1,32 0,56 

NS NS 
NS 

NS 

NS 
NS 

NS 

NS 

NS 
(C) (A) 

      

(B) 
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Foi também avaliada a expressão dos transcritos wt e 13a em linhas celulares de CCR 

em diferentes estadios. Esta análise revelou uma expressão reduzida destes transcritos nas linhas 

celulares de CCR analisadas relativamente à linha celular de cólon normal, sendo que foi observada 

uma maior expressão de ambos os transcritos na linha celular HT29 e na linha celular de fibroblastos, 

neste caso principalmente do transcrito wt. A análise de expressão não evidenciou relação entre a 

expressão do transcrito alternativo e o estadio (Figura 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 14. Análise da expressão relativa por qPCR do transcrito wt (13/14) e do transcrito alternativo 
(13a) para o gene TPP2 em diferentes linhas celulares. As barras de erro representam o desvio-padrão. Ref: 
expressão relativa da amostra de cólon normal usada como referência. Foi usado o gene GAPDH como gene 

controlo.  

 

Foram também analisados para a mesma linha celular, HT29, três modelos diferentes de 

cultura celular. Foi analisado um modelo de cultura 2D, em monocamada, e dois modelos 3D, um na 

forma de cultura de agregados celulares (slow-aggregation assay), e um segundo em cultura de 

esferóides, este último enriquecido em células estaminais e estabelecido num estudo prévio (Pereira 

et al., 2017). Para estes diferentes modelos foi avaliada a expressão do transcrito alternativo 13a e wt 

em células recolhidas em diferentes timepoints. A análise de expressão não revelou relação entre o 

nível da expressão destes transcritos e o modelo analisado, parecendo existir variação ao longo do 

tempo de cultura, a qual necessitará de estudos adicionais para ser conclusiva (Figura 3.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 15. Análise da expressão relativa por qPCR do transcrito wt (13/14) e do transcrito alternativo 
(13a) para o gene TPP2 para a linha celular HT29. As barras de erro representam o desvio-padrão. Ref: 
expressão relativa da amostra de cólon normal usada como referência. Foi usado o gene GAPDH como gene 
controlo.  

Ref 

Agregados  
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4. DISCUSSÃO  

4.1. Análise mutacional dos genes candidatos para a suscetibilidade para o FCCTX em 

famílias FCCTX e FCCTX-like 

A identificação de variantes específicas em genes candidatos que possam estar associadas à 

susceptibilidade para o FCCTX é de extrema importância no manejo clínico das famílias que 

desenvolvem esta síndrome, não só em termos de diagnóstico pré-sintomático, mas também no 

futuro, pois poderá permitir o desenvolvimento de terapias específicas para tratamento. 

A análise mutacional dos genes candidatos MTMR3, TAS1R1, DUSP12, NPR2 e LGR6 

realizada na linha germinal de indivíduos FCCTX e FCCTX-like, permitiu avaliar um possível 

envolvimento destes genes nesta síndrome. Foram identificadas variantes potencialmente 

patogénicas nos genes MTMR3 e TAS1R1, no entanto, nos restantes genes candidatos analisados 

não foram detetadas novas variantes com potencial patogénico. A análise in silico e a frequência 

reportada nas bases de dados populacionais para as variantes identificadas nos genes DUSP12, 

NPR2 e LGR6 sugere que as alterações observadas sejam provavelmente benignas, de 

patogenicidade incerta ou apenas polimorfismos, os quais não parecem estar associados ao FCCTX. 

No entanto, não se pode descartar a hipótese de que a combinação de alguns destes polimorfismos 

possa conferir risco para CCR.  

No que diz respeito às variantes potencialmente patogénicas c.1811C>A (p.Pro604His), c. 

2131G>A (p.Gly711Ser) e c.1933C>T (p.Arg645Trp) identificadas no gene MTMR3 na série estudada 

neste trabalho de famílias FCCTX/FCCTX-like, observou-se que todas se localizavam nos exões 16 e 

17, o que pode sugerir que esta região seja um hotspot para mutações. A variante c.1933C>T 

(p.Arg645Trp) já caracterizada neste estudo e em estudos anteriores (Magalhães, 2016) (Duarte, 

2017) parece ser uma forte candidata na suscetibilidade para o FCCTX. Esta variante (bem como as 

outras variantes provavelmente patogénicas identificadas) apesar de não estar localizada em nenhum 

dos domínios proteicos essenciais ao funcionamento da proteína encontra-se localizada num local 

rico em resíduos de fosforilação (PhosphoSitePlus database: https://www phosphosite.org), no qual, a 

alteração de um aminoácido pode resultar em alterações na estrutura proteica e consequentemente 

afetar a fosforilação da proteína necessária à sua função.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1. Representação esquemática dos domínios proteicos da proteína MTMR3 e da localização 

aproximada das variante provavelmente patogénicas identificadas. [Adaptado de: (Hsu and Mao, 2015)]. 
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O gene MTMR3 é descrito como estando associado a diferentes processos relacionados com 

a tumorigénese no cólon e recto. Um estudo sugere que alterações no MTMR3 podem resultar na 

desregulação das funções de fosfatase, o que pode conduzir ao desenvolvimento de cancro gástrico 

e colorectal (Song et al., 2010), ainda outro estudo demonstrou que o silenciamento do MTMR3 

resulta na diminuição da proliferação celular, paragem do ciclo celular e aumento da apoptose em 

linhas celulares de CCR (Zheng et al., 2014). Estes estudos reforçam o envolvimento deste gene 

candidato na progressão do CCR, e em conjunto com as variantes patogénicas identificadas na 

análise mutacional deste gene, é possível considerar o MTMR3 como um possível candidato para a 

susceptibilidade nesta síndrome.  

A variante c.1933C>T (p.Arg645Trp) apresenta-se reportada nas bases de dados com uma 

frequência global e europeia de 0,016 e 0,02% respectivamente. O estudo de 350 indivíduos 

saudáveis pertencentes à população portuguesa permitiu identificar a presença desta variante com 

uma frequência de 0,3% (1/350 indivíduos). O indivíduo saudável no qual foi identificada a mutação 

no MTMR3 tinha 53 anos de idade, o qual considerando a idade não muito avançada pode apresentar 

alguma lesão, adenomas ou carcinoma, e não ter efectuado colonoscopia. Por outro lado, esta 

variante foi detetada numa frequência de 5,7% (2/35) em famílias FCCTX, visto que foi identificada na 

família L56 e posteriormente num indivíduo pertencente a uma outra família FCCTX. Ambas as 

famílias onde foi detetada a presença desta variante apresentavam um padrão de transmissão 

autossómico dominante, antecipação fenotípica (visto que os indivíduos das gerações mais recentes 

desenvolviam CCR numa idade mais jovem), a ausência de tumores extra-cólicos e apresentavam 

ainda um bom prognóstico. Estes resultados sugerem que é possível observar esta variante mais 

frequentemente associada a famílias com o mesmo fenótipo, o que sugere que esta variante neste 

gene candidato possa ter um papel importante na suscetibilidade para esta síndrome.  

O estudo dos 300 controlos para o gene MTMR3, permitiu avaliar a frequência da variante 

c.2131G>A (p.Gly711Ser) anteriormente identificada numa das 34 famílias FCCTX. Esta variante não 

foi detetada em nenhum dos indivíduos saudáveis o que sugere que seja uma variante rara e reforça 

a sua patogenicidade. A análise in silico pelo Human Splice Finder permitiu detetar que esta variante 

pode ter consequências ao nível do splicing. Contudo, para esclarecer esta hipótese será necessário 

realizar uma análise ao RNA do individuo no qual a variante foi identificada de modo a averiguar a 

presença de transcritos aberrantes. 

Tendo sido identificada ainda uma terceira variante provavelmente patogénica (c.1811C>A, 

p.Pro604His) no gene MTMR3 no grupo de famílias FCCTX/FCCTX-like, é possível que este gene 

candidato possa ter um papel importante na suscetibilidade para esta síndrome.   

A análise mutacional ao gene TAS1R1 detetou a presença de variantes potencialmente 

patogénicas localizadas no domínio de ligação ao ligando, o qual é essencial ao funcionamento da 

proteína. Alterações nesta região poderão contribuir para a desregulação das suas funções (Figura 

4.2). Recentemente têm sido identificadas algumas variantes genéticas no gene TAS1R1 que 

demonstram estar associadas ao aumento do risco para o cancro gástrico (Choi et al., 2016). Assim, 

mutações encontradas ao longo deste gene poderão reforçar o seu papel como gene candidato na 

susceptibilidade para o FCCTX.  
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Figura 4. 2. Representação esquemática dos domínios proteicos da proteína TAS1R1 e 

da localização aproximada das variantes provavelmente patogénicas identificadas. 

 

As variantes c.953C>T (p.Ile318Thr), c.1043C>T (p.Ala348Val) e c.1582C>T (p.Leu528Phe) 

identificadas no gene TAS1R1, identificadas em famílias FCCTX, não foram identificadas na 

população de indivíduos saudáveis portuguesa o que sugere que possam estar associadas à 

susceptibilidade para este síndrome. No caso da variante c.1067C>G (p.Ser356Cys), apesar de ter 

sido identificada numa família FCCTX, foi detetada com uma frequência de 1,3% (2/150) na 

população portuguesa de indivíduos analisados, o que considerando a frequência alélica observada 

superior a 1% em indivíduos saudáveis poderá não ser potencialmente patogénica.  

A análise de segregação das variantes identificadas por WES nos genes MTMR3 e TAS1R1 

no individuo II.2 da família L56 tinha confirmado num estudo prévio a presença destas duas 

alterações no indivíduo, sugerindo que pudessem contribuir para a história familiar de CCR nesta 

família (Duarte, 2017). Neste estudo, foi possível observar que as variantes identificadas por WES 

nos genes NPR2 e LGR6 não se encontravam presentes neste indivíduo, reduzindo assim a sua 

segregação com a doença. Visto que, com excepção das variantes identificadas nos genes MTMR3 e 

TAS1R1, não foram identificadas novas variantes provavelmente patogénicas nos restantes genes 

candidatos analisados na série de 34 famílias FCCTX/FCCTX-like; e que não há evidência de que as 

variantes identificadas nos outros genes, como o NPR2 e o LGR6 segreguem com a doença na 

família, estes resultados sugerem que as mutações provavelmente patogénicas identificadas nos 

genes MTMR3 e TAS1R1 poderão estar envolvidas na susceptibilidade para o desenvolvimento de 

CCR. 

O facto de terem sido identificadas variantes provavelmente patogénicas sugestivas de se 

associarem à doença em dois genes distintos, e que ambos codificam para proteínas com funções 

relevantes ao nível dos mesmos processos celulares (autofagia) apoia a hipótese de que em muitos 

casos esta síndrome não seja monogénica mas antes poligénica, resultando da interação de vários 

genes de baixa penetrância (Zhang et al., 2014). Além disso, uma vez que ambos os genes 

apresentam funções importantes ao nível da regulação da autofagia e da via mTOR, seria 

interessante correlacionar a expressão de ambos os genes com a expressão do mTOR bem como a 

de outras moléculas participantes no processo de autofagia e na regulação desta via de sinalização 

de modo a identificar potenciais alterações de expressão entre mucosas normais e amostras 

provenientes de carcinomas e/ou adenomas.  
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De modo a clarificar a participação destes genes na progressão tumoral deste síndrome, 

devem ser conduzidos estudos funcionais in vitro de modo a avaliar o potencial patogénico destas 

variantes em processos celulares como apoptose, viabilidade e migração celular.   

4.2. Identificação de isoformas de splicing nos genes candidatos para a 

suscetibilidade para o FCCTX   

Além de terem sido avaliadas in silico as consequências da substituição aminoacídica foi 

também avaliado o potencial das variantes identificadas causarem alterações ao nível do splicing. O 

splicing alternativo é um mecanismo regulador pelo qual, a partir de um único gene são originados 

diferentes transcritos, os quais podem resultar em proteínas cujas funções podem ser mantidas ou 

alteradas. Em alguns casos, alterações na sequência nucleotídica que podem ou não afetar a 

sequência proteica podem afetar o splicing por criarem um sítio alternativo que leve à excisão de um 

exão ou à retenção de parte ou totalidade de um intrão; ou por alterarem a ligação de factores de 

splicing ao DNA (envolvidos na formação do complexo de splicing).  

Assim, algumas das variantes identificadas, apesar de não se apresentarem como 

potencialmente patogénicas, poderiam afetar a ligação a fatores estimuladores de splicing (ESE, 

exonic splicing enhancers) e/ou a fatores repressores de splicing (ESS, exonic splicing silencers). 

Por vezes este tipo de alterações pode resultar em splicing aberrante o qual pode conduzir ao 

desenvolvimento de cancro (Dror et al., 2016). Estudos revelaram que a perda de um local de ligação 

a fatores estimuladores de splicing (ESE) no gene MLH1 representa uma das alterações que 

contribuem para o HNPCC (McVety et al., 2006). De modo similar, alterações de splicing nos genes 

candidatos MTMR3, TAS1R1, DUSP12, LGR6 e NPR2 poderiam estar associadas à susceptibilidade 

para o FCCTX. A análise mutacional aos genes candidatos permitiu identificar no MTMR3, no LGR6 e 

no NPR2 a presença de transcritos resultantes de splicing alternativo não descrito nas bases de 

dados.  

Para o gene MTMR3, encontram-se descritos na base de dados Ensemble, 6 transcritos 

codificantes e 6 transcritos não codificantes, neste estudo foram observadas alterações de splicing 

não descritas para este gene, contudo não foram identificadas as variantes que possam estar na 

origem destas alterações. As alterações no splicing foram encontradas entre os exões 9 a 15 onde foi 

observada a exclusão dos exões 10, 11, 13 e 14. Todos os transcritos descritos que codificam para 

proteínas funcionais apresentam todos os exões, assim, caso estes transcritos alternativos 

resultassem num transcrito que codificasse para uma proteína, a sua função seria afetada e a 

desregulação da proteína MTMR3 já tem sido descrita como associada ao desenvolvimento de CCR 

(Song et al., 2010). As isoformas de splicing identificadas eram sempre acompanhadas pela presença 

do transcrito normal e numa menor proporção relativamente ao transcrito wild-type, além de que  

estas alterações foram identificadas em 90% das amostras analisadas, o que sugere que possam não 

ser patogénicas. 

Para o gene LGR6 estão descritos 8 transcritos, dos quais 4 codificam para proteínas 

funcionais. Neste estudo foi observada a presença de transcritos alternativos resultantes de splicing 

entre os exões 4 e 15. Assim como foi observado para o gene MTMR3, a presença destes transcritos 
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alternativos era sempre acompanhada pelo transcrito normal numa proporção muito superior. Estas 

alterações podem ser consideradas não patogénicas visto que foram identificadas na maioria das 

amostras analisadas.  

Para o gene NPR2 foram também identificadas algumas isoformas de splicing não descritas. 

Além da excisão de alguns exões, foi também observada a retenção de intrões em alguns dos 

transcritos alternativos identificados. A alteração correspondente à excisão do exão 4 foi observada 

em 16% dos indivíduos, enquanto os outros transcritos alternativos não descritos foram identificados 

em apenas 4% dos indivíduos. A baixa frequência com que estas alterações foram detetadas sugere 

que não se possa excluir o seu carácter patogénico, contudo, estudos adicionais serão necessários 

de modo a avaliar o potencial patogénico das alterações de splicing observadas, bem com, a sua 

associação com esta síndrome. 

As isoformas de splicing identificadas para os diferentes genes podem não resultar em 

transcritos codificantes, no entanto podem atuar como RNAs reguladores e afetar a expressão, 

estabilidade e localização celular de outros mRNAs (Mockenhaupt and Makeyev, 2015). Um estudo 

recente revelou que alterações na maquinaria de splicing podem conduzir ao desenvolvimento de 

neoplasias mielóides, assim torna-se importante compreender o funcionamento da maquinaria de 

splicing e estudar estas alterações observadas no sentido de avaliar o seu potencial patogénico e 

associação com a doença. Clarificar o papel destas alterações poderá também ajudar no 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas (Yoshida et al., 2011)  

 

4.3. Avaliação do potencial impacto da variante detectada no gene MTMR3 na família 

L56 na expressão do RNA deste gene e do marcador de autofagia BECN1 

Tendo sido sugerido que o MTMR3 poderá ter um papel preponderante na susceptibilidade 

para o FCCTX, foi analisada a expressão deste gene em diferentes lesões do epitélio cólico de 

indivíduos da família L56. Foram incluídos nesta análise indivíduos portadores da variante 

provavelmente patogénica c.1933C>T e um individuo não portador da variante. Os resultados da 

análise de expressão ao gene MTMR3 e ao marcador de autofagia BECN1 não evidenciaram 

qualquer relação entre a expressão destes genes e a presença/ausência da variante. Apesar da 

presença da mutação não evidenciar afetar os níveis de RNA presentes nas células, ela poderá afetar 

a função da proteína sem que esta se reflita ao nível do RNA. Vários estudos revelam que mutações 

genómicas podem afetar a conformação e estabilidade da proteína (Lorch et al., 2000), a sua função, 

interações proteína-proteína, bem como a expressão proteica e a localização subcelular. Assim, esta 

mutação pode não afetar a transcrição, o que suporta os resultados observados ao nível da 

expressão do RNA. Conforme já mencionado, esta variante localiza-se numa zona rica em resíduos 

de fosforilação, na qual, a alteração de um aminoácido pode resultar em alterações na 

estrutura/conformação proteica e consequentemente afetar a sua função. Deste modo, estudos ao 

nível da fosforilação da proteína devem ser realizados de modo a avaliar o efeito da variante 

candidata. 
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Nesta análise de expressão do MTMR3 foram avaliadas diferentes lesões do epitélio cólico 

dos indivíduos da família L56, as quais evidenciaram uma expressão variável deste gene, sendo que 

para o mesmo tipo de lesão se observou em alguns indivíduos um aumento da expressão e noutros 

uma diminuição da expressão. Estas variações podem dever-se a diferenças na dimensão de 

amostra utilizada para a extração de RNA, bem como ao estado da amostra devido ao método de 

conservação das biopsias (tecido incluído em parafina).   

Os resultados evidenciaram uma menor expressão do gene no carcinoma (indivíduo L674) 

comparativamente às outras lesões analisadas (adenomas e pólipos hiperplásicos). O padrão de 

expressão do MTMR3 em tecido tumoral proveniente de indivíduos com CCR esporádico, revelou 

também uma tendência para que a expressão deste gene seja inferior nos tumores 

comparativamente às mucosas normais. Estes resultados sugerem que níveis de expressão do 

MTMR3 mais reduzidos podem contribuir para a progressão tumoral. Esta hipótese é ainda 

corroborada pela análise de expressão nos indivíduos que sofreram recidiva da doença, na qual foi 

observada uma menor expressão relativa do MTMR3, em média, comparativamente ao grupo sem 

recidiva, sugerindo assim que alterações no nível de expressão deste gene podem estar associadas 

ao desenvolvimento tumoral. 

Apesar do papel funcional do MTMR3 no CCR permanecer ainda desconhecido, tem sido 

demonstrado que este desempenha um papel de regulação negativa no processo de autofagia, sendo 

que, o silenciamento do MTMR3 está associado ao aumento da formação do autofagossoma (Hao et 

al., 2016).  

Neste estudo foi conduzida a análise de expressão relativa ao marcador de autofagia BECN1, 

o qual codifica para a proteína Beclin-1 que faz parte de um complexo responsável pela iniciação da 

autofagia através da formação do autofagossoma (Kang et al., 2011). Assim, os níveis de Beclin-1 

aparentam ser um dos factores chave responsáveis pela indução da autofagia. Sendo que a autofagia 

é um processo que controla tantos outros processos fisiológicos como, a diferenciação celular, 

sobrevivência e morte celular, alterações moleculares nas proteínas envolvidas neste processo 

podem ter consequências ao nível da progressão tumoral (Taguchi-Atarashi et al., 2010).   

Um estudo observou a diminuição na expressão da Beclin-1 associada a diferentes tipos 

de cancro (Miracco et al., 2007). Os resultados obtidos no presente trabalho revelaram que a 

expressão do BECN1 estava reduzida nas amostras de tecido tumoral (tanto nos indivíduos com CCR 

esporádico como no individuo L674 da família L56). Assim, estes resultados suportam o papel do 

BECN1 como gene candidato a supressor de tumor.  

Comparando a expressão do MTMR3 com a BECN1 no carcinoma do indivíduo da família 

L56, foi possível observar a diminuição de expressão do MTMR3 associada uma maior expressão da 

BECN1. De facto, tem sido descrita uma relação de regulação negativa estabelecida entre o MTMR3 

e o processo de autofagia (Hao et al., 2016).   
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4.4. Análise de expressão do gene TPP2 por RT-qPCR  

O presente estudo permitiu avaliar a expressão dos transcritos 13/14 e 13/13a do gene TPP2 

em diferentes grupos de indivíduos. Foi demonstrado num estudo anterior que a inserção do exão 

alternativo 13a no gene TPP2 leva à formação de uma proteína truncada cujas funções poderão ser 

afetadas (Duarte, 2017). A desregulação da proteína TPP2 poderá desempenhar um papel 

importante na tumorigénese colorectal. Esta hipótese é apoiada pelas diferentes vias e processos 

biológicos nos quais a proteína TPP2 se encontra envolvida. Conforme já mencionado, o TPP2 

codifica uma aminopeptidase responsável pela manutenção dos níveis de aminoácidos celulares. 

Além dessa função, desempenha também um papel importante na regulação da resposta imunitária 

antitumoral através da produção de antigénios que interagem com as moléculas do complexo MHC 

classe I, as quais são responsáveis pela apresentação de antigénios aos linfócitos T citotóxicos 

(CD8+), cuja função é eliminar células cancerígenas. Uma vez que a TPP2 está envolvida no 

processo de apresentação de antigénios ao complexo MHC classe I, alterações na função desta 

proteína podem contribuir para que as células tumorais escapem ao sistema imunitário possibilitando 

assim a progressão do tumor (Preta et al., 2008). 

A análise de expressão conduzida neste estudo permitiu observar que o grupo de indivíduos 

com SL apresenta uma expressão superior do transcrito alternativo comparativamente aos outros 

dois grupos analisados, embora que não significativa. Conforme descrito na literatura, indivíduos que 

apresentam SL tendem a desenvolver elevado infiltrado linfocitário, o qual se encontra diretamente 

associado à resposta imunitária antitumoral (Scarpa et al., 2015) (Takemoto et al., 2004). Tendo em 

conta o papel do TPP2 associado à ativação destes linfócitos infiltrantes, não podemos excluir a 

hipótese de que a expressão do transcrito alternativo possa estar associada ao tipo de resposta 

imunitária observado nestes indivíduos.  

Encontram-se descritas diferentes interações para a TPP2, entre as quais a interação com a 

proteína mTORC, associada à autofagia e a MSH2, envolvida no sistema MMR (Figura 4.3). Os 

indivíduos com SL analisados neste estudo apresentavam alterações no gene MSH2, assim como no 

MLH1 e MSH6. Estas alterações em conjunto com alterações na expressão do TPP2, provocadas 

pela expressão do transcrito alternativo poderão estar associadas a consequências ao nível da 

progressão tumoral.  

Foi observada a tendência para que a expressão do transcrito alternativo nos indivíduos SL 

seja superior relativamente aos outros grupos analisados. Contudo, visto que nos indivíduos com SL 

existe também elevada expressão do transcrito wt (13/14), podem não ser notadas alterações ao 

nível da função proteica visto que este transcrito wt contribuirá para a síntese de uma proteína 

funcional. No caso dos indivíduos afectados com CCR observou-se uma diferença significativa entre 

a expressão do transcrito alternativo e do transcrito wt. Estes resultados sugerem que o 

equilíbrio/desequilíbrio entre a expressão do transcrito alternativo 13a e do transcrito wt poderá ter um 

papel relevante na tumorigénese colorectal.  

De modo a clarificar os resultados obtidos, a análise de expressão destes transcritos deve ser 

alargada a um maior número de indivíduos de cada um dos grupos analisados. 
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Figura 4. 3. Representação das diferentes proteínas com as quais a proteína TPP2 interage. 

(Retirado de: STRING CONSORTIUM 2018. (14 de Maio de 2017). STRING, 10.5. Obtido em Setembro 

de 2018, de STRING: https://string-db.org/     ) 

 

No âmbito do estudo do TPP2 foram ainda analisadas linhas celulares representativas de 

diferentes estadios de CCR, e para a linha celular HT29 foram analisados diferentes modelos de 

cultura celular (2D e 3D). Os resultados da análise de expressão ao TPP2 não evidenciaram relação 

entre a expressão do transcrito alternativo, nem com o estadio nem com o modelo celular analisado. 

A linha HT29 revelou apresentar uma maior expressão do transcrito alternativo 13a 

comparativamente às outras linhas analisadas. Sendo que esta linha é mais resistente às 

terapêuticas convencionais, e dado o envolvimento da TPP2 na resposta imune, a expressão deste 

transcrito poderá estar associada ao tipo de resposta observada nesta linha. Contudo mais estudos 

serão necessários para suportar estas observações. 

  Com vista a esclarecer o papel deste gene no desenvolvimento tumoral, poderão ser 

conduzidos estudos de modo a avaliar a expressão do transcrito alternativo e wt em amostras de 

tecido tumoral e mucosas normais. Podem também ser analisados os mecanismos de regulação de 

expressão deste gene de modo a compreender o que leva ao aumento da expressão do transcrito 

alternativo.   

  

https://string-db.org/


67 

 

5. CONCLUSÃO 

. O cancro do cólon e recto familiar do tipo X (FCCTX) define as famílias que preenchem os 

critérios de Amesterdão nas quais não é identificada mutação germinal nos genes MMR e cujos 

tumores não apresentam instabilidade de microssatélites. Contudo, a sua etiologia genética 

permanece desconhecida. Como tal, a identificação de variantes específicas em genes candidatos 

que possam estar associados à susceptibilidade para o FCCTX é de extrema importância pois 

permitirá um diagnóstico precoce com implicações importantes no manejo clínico e, eventualmente, 

no tratamento.  

A análise mutacional dos genes candidatos identificados previamente num estudo de WES 

(MTMR3, TAS1R1, DUSP12, LGR6 e NPR2), realizada em indivíduos índex de 34 famílias FCCTX/ 

FCCTX-like, permitiu identificar 3 variantes provavelmente patogénicas no gene MTMR3 e 2 no gene 

TAS1R1. Nos restantes genes não foram identificadas variantes patogénicas. Para cada um destes 

dois genes, estas variantes localizaram-se no mesmo domínio/região funcional. No caso das 

variantes identificadas por WES, com excepção da variante identificada no gene MTMR3 

(c.1933C>T), nenhuma delas foi identificada no grupo de 34 indivíduos FCCTX nem numa população 

de controlos saudáveis da população portuguesa. A sua frequência foi maior em famílias FCCTX 

(6%), do que na população portuguesa (0,3%). A análise de segregação das variantes identificadas 

por WES demonstrou que as variantes nos genes LGR6 e NPR2 não segregavam com a doença no 

indivíduo na geração II da família L56, ao contrário das variantes no MTMR3 e no TAS1R1 que 

demonstraram segregar, o que em conjunto com o acima descrito reforça o papel destes genes na 

susceptibilidade para esta síndrome nesta família. 

O impacto da variante c.1933C>T no MTMR3 na expressão do gene e na expressão do marcador 

de autofagia BECN1 foi avaliado por RT-PCR quantitativo em lesões do cólon de indivíduos 

portadores e não portadores da variante.  

Apesar da análise de expressão do gene MTMR3 e do marcador de autofagia BECN1 não 

parecer evidenciar relação com a ausência/presença da variante c.1933C>T, a variante pode ter 

impacto apenas ao nível da proteína. O facto da variante se localizar numa região muito densamente 

povoada de resíduos de fosforilação pode contribuir para esse facto e alterar apenas a fosforilação da 

mesma. 

As isoformas de splicing não descritas identificadas nos genes candidatos NPR2, LGR6 e 

MTMR3 poderão não estar diretamente associadas com a predisposição para o FCCTX contudo 

podem afetar mecanismos de regulação e consequentemente afetar a expressão, estabilidade e 

localização celular de outros mRNAs.  

A realização de estudos funcionais in vitro de modo a avaliar o potencial patogénico destas 

variantes em processos celulares como apoptose, viabilidade e migração celular poderá vir a clarificar 

a participação destes genes na progressão tumoral deste síndrome. 

A análise de expressão do novo transcrito do gene TPP2 sugere expressão diferencial entre 

indivíduos saudáveis, síndrome de Lynch e afectados com CCR/FCCTX. É de notar a tendência para 

uma expressão superior do transcrito alternativo 13a num grupo de indivíduos com síndrome de 

Lynch em comparação com um grupo de indivíduos afetados com CCR, nomeadamente no contexto 
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de FCCTX. Contudo, a análise deve ser alargada incluindo ainda um maior número de amostras. A 

expressão do transcrito alternativo 13a em linhas celulares não revelou relação com estadio celular 

nem com o modelo utilizado. Contudo, devido ao envolvimento do TPP2 na resposta imunitária é 

possível que alterações na expressão deste gene possam desempenhar um papel importante na 

tumorigénese coloretal.  
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7. ANEXOS 

Anexo A: Preparação dos reagentes utilizados na eletroforese em gel de agarose  

1. Preparação do tampão de eletroforese (TBE 1x) 

Para se obter TBE 1x, foi efetuada uma diluição a partir de TBE 10x (0,89M Tris Borato pH 8,3 + 

20mM Na2 EDTA – National Diagnostics) para um volume final de 2L, em água bidestilada. 

2. Preparação do gel de agarose 2% (p/v) 

I. Pesar 5g de agarose (Seaken® LE Agarose – Lonza), num erlenmeyer de 500ml; 

II. Adicionar 250ml de tampão TBE 1x; 

III. Dissolver a solução no microondas; 

IV. Adicionar 12,5μl de brometo de etídio (10mg/ml, MP biomedicals) e agitar para 

homogeneização; 

V. Colocar a solução num molde com 4 pentes e deixar arrefecer até à solidificação do gel. 

3. Preparação do gel de agarose 0,8% e 1,2% (p/v) 

I. Pesar 1,2g de agarose para o gel 0,8% ou 1,8g para o gel 1,2% (Seaken® LE Agarose – 

Lonza), num erlenmeyer de 500ml; 

II. Adicionar 150ml de tampão TBE 1x; 

III. Dissolver a solução no microondas; 

IV. Adicionar 7,5μl de brometo de etídio (10mg/ml, MP biomedicals) e agitar para 

homogeneização; 

V. Colocar a solução num molde com 1 pentes e deixar arrefecer até à solidificação do gel. 

4. Preparação do Orange G 1x e 5x 

Orange G 5x: preparado a partir de 12ml de Ficoll (Sigma), 125g de Orange G (Sigma) e 50ml de 

água bidestilada, sob agitação. Aliquotar e armazenar a -20ºC. 

Orange G 1x: diluído a partir de Orange G 5x para um volume final de 1ml em água 

bidestilada. Armazenar a 4ºC. 

5. Preparação do marcador de peso molecular GeneRuler 50bp DNA Ladder 

(Thermofisher Scientific): 

Adicionar 50μl de GeneRuler 50bp DNA Ladder (Thermofisher Scientific) a 250μl de Orange G 5x e 

perfazer o volume para 1ml com água bidestilada. 

6. Preparação do marcador de peso molecular Lambda/HindIII DNA Ladder 

(Fermentas): 

Adicionar 50μl de marcador Lambda/HindIII DNA Ladder (Fermentas) a 250μl de Orange G e 700μl 

de água bidestilada. 

7. Preparação do marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder (Promega): 

Adicionar 100μl de 1kb DNA Ladder (Promega), 100μl de Orange G 5x e 200μl de água bidestilada.   
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Anexo B: Programas de amplificação por PCR utilizados neste estudo  

 

Tabela B.1. Programa utilizado na amplificação por PCR com os reagentes do kit Biotaq™ (Bioline) 

no termociclador UNO96 (VWR). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tabela B.2. Programa utilizado na amplificação por PCR com os reagentes do kit Xpert Hotstart 

Mastermix (2X) (GRISP) no termociclador UNO96 (VWR). 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tabela B.3. Programa utilizado na amplificação por PCR com os reagentes do kit GC-RICH PCR 

System (Roche) no termociclador Veriti® (Applied Biosystems). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etapa Temperatura (°C) Duração Nº de ciclos 

Desnaturação Inicial 95 5 min 1 

Desnaturação 94 50 sec 1 

Annealing Variável 30 sec 

35-40 Extensão 72 50 sec 

Extensão final 72 7 min 

Pausa 15 ∞ ∞ 

Etapa Temperatura (°C) Duração Nº de ciclos 

Desnaturação Inicial 95 15 min 1 

Desnaturação 94 30 sec 1 

Annealing Variável 30 sec 

35-40 Extensão 72 50 sec 

Extensão final 72 5 min 

Pausa 15 ∞ ∞ 

Etapa Temperatura (°C) Duração Nº de ciclos 

Desnaturação Inicial 95 3 min 1 

Desnaturação 95 30 sec 

10 Annealing Variável 30 sec 

Extensão 72 45 sec 

Desnaturação 95 30 sec 

25-30 Annealing Variável 30 sec 

Extensão 72 
45 sec + 5 sec de extensão 

por cada ciclo sucessivo 

Extensão final 72 7 min 1 

Pausa 15 ∞ ∞ 
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Tabela B.4. Programa utilizado na reação de sequenciação para os genes em estudo. 

 

 

 

 

 

 

Tabela B.5. Programa utilizado na reação de transcrição reversa para a síntese de cDNA. 

 

 

 
 

 

 

 

Tabela B.6. Programa utilizado na reação de qPCR para análise de expressão do gene TPP2 no ABI 

PRISM 7900HT Sequence Detection System (Applied Biosystems).  

 

  

 

 

 

 

Tabela B.7. Programa utilizado na reação de qPCR para análise de expressão do gene MTMR3 e do 

marcador de autofagia BECN1 no ABI PRISM 7900HT Sequence Detection System (Applied 

Biosystems).  

 

 

 

 

  

Etapa Temperatura (°C) Duração Nº de ciclos 

Desnaturação Inicial 96 5 min 1 

Desnaturação 95 10 seg 

25 Annealing 59,5 5 seg 

Extensão 60 4 min 

Pausa 4 ∞ ∞ 

Etapa Temperatura (°C) Duração (min) Nº de ciclos 

Desnaturação e ligação 
dos hexâmeros 

70 10 

1 Pausa 10 ∞ 

Síntese do cDNA 42 60 

Extensão 70 15 

Pausa 4 ∞ ∞ 

Etapa Temperatura (°C) Duração Nº de ciclos 

Incubação 50 2 min 
1 

Ativação da polimerase 95 10 min 

Desnaturação 95 15 seg 
40 

Hibridação e extensão 60 1 min 

Etapa Temperatura (°C) Duração Nº de ciclos 

Incubação 50 2 min 
1 

Ativação da polimerase 95 10 min 

Desnaturação 95 25 seg 
45 

Hibridação e extensão 62 1:40 min 
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Anexo C: Protocolo de precipitação e purificação do DNA Etanol/EDTA/Acetato de 

sódio – BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) após a 

reação de sequenciação 

 

1. Num tubo tipo eppendorf de 2ml adicionar 2μl de EDTA (125 mM), 2μl de acetato de sódio 

(3M) e 50μl de etanol absoluto, por cada reação; 

2. Agitar em vortex e fazer spin-down; 

3. Transferir 54μl do sobrenadante para novos tubos tipo eppendorf de 1,5ml, adicionar o 

volume total da reação de sequenciação e homogeneizar; 

4. Incubar durante 15 minutos à temperatura ambiente;  

5. Centrifugar a 14000 rpm durante 30 minutos a 4ºC; 

6. Remover completamente o sobrenadante com uma micropipeta; 

7. Adicionar 100μl de etanol a 70% (v/v) e agitar ligeiramente em vortex; 

8. Centrifugar a 14000 rpm durante 15 minutos a 4ºC; 

9. Remover completamente o sobrenadante com uma micropipeta;  

10. Secar o pellet a 37ºC num banho-seco durante cerca de 10 minutos;  

11. Guardar o pellet a 4ºC. 

 

 

I. EDTA (125 mM, pH 8) 

Dissolver 4,65g de EDTA em água destilada a pH=8 (acertar com hidróxido de sódio) e perfazer o 

volume para 100ml.  

 

II. Acetato de sódio (3M, pH 4,5) 

Dissolver 24,8g de acetato de sódio em água destilada. Acertar o pH com ácido acético e perfazer 

para um volume de 100ml. 

 

III. Etanol 70% (v/v) 

Adicionar 30ml de água destilada a 70ml de etanol absoluto e homogeneizar. 
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Anexo D : Primers usados neste estudo  

Tabela D.1- Sequência dos primers usados para amplificação dos genes MTMR3, DUSP12, LGR6 e 

NPR2. Sequência dos primers adicionais usados para sequenciação dos fragmentos. A análise foi 

realizada em cDNA excepto para os fragmentos A e E dos genes DUSP12 e LGR6, respetivamente. 

(O tamanho esperado do fragmento foi obtido a partir do software primer-BLAST 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast.). 

 

 

 

 

  

Gene Fragmento 
Exões 

amplificados 
Transcrito(s) (ID 

Ensemble) 
Sequência dos primers  (5'3') 

Tamanho 
esperado 

(pb) 

Sequência dos primers adicionais para 
sequenciação dos fragmentos (5'3') 

M
T

M
R

3
 

A 2 a 10  
Todos excepto: 

ENST00000406629 e 
ENST00000445401 

F ACTTCCTTGTGAAACCTCCT 
908 

- 

R TACTGACTGTACCAGATGCTCA - 

B 2 a 10 ENST00000406629 
 

F TGGATGAAGAGACTCGGCACA 
1072 a 
1190 

F GAAAGTGTTGAATGCCGAG 

R CCTCCGAATAGAATGAATGTTTG R TCTTCTATTTTAGCAGGTGGTC 

C 2 a 6  ENST00000445401 
 

F GACTTCACCATAAGGGAAAGAA 462 
 

- 

R TCTTCTATTTTAGCAGGTGGTC - 

D 9 a 15  
Todos excepto: 

ENST00000406629 e 
ENST00000445401 

F AGTGTATCAAGTTTCAGGTCC 
918 

 

F AGAGAGTTTAGCCATCCAA 

R AAACAGGCAGGAATAGGTA R CCTCCGAATAGAATGAATGTTTG 

E 14 a 17 
Todos excepto: 

ENST00000406629 e 
ENST00000445401 

F GTGGAAATGGAGTGGCTGGAT 1011 
 

F ATGTGCGTAACCTGATGCTGTG 

F GACCTGGAGAGAACTGAGGAGAA R ACAGGCTGTGGTCAGATTGTCG 

F 17 a 20  
Todos excepto: 

ENST00000406629 e 
ENST00000445401 

F GAACTGGGTGATGCTGCTCTGA 
1463 a 
1574 

F TGTAAAGAGGGGCTTGTGTGC 

R GAGGAGGATGGAAAAGGTAGGGA R TCAGTGAGTCCTTGCTCCTACCA 

D
U

S
P

1
2

 A (DNA) 1 
Amplificação do exão 

1 de todos os 
transcritos 

F CCCTCAGCGATAAGTCCAGATTC 
339 

- 

R TCCTCCGAGTCCACTGTTAGCA - 

B 1 a 16 Todos 
 

F CAGCCAGGATTGTATTTCGGT 1080 a 
1093 

F AAGGTTACAGAGAAGTATCCAG 

R GCATAGTTTCCAGGTTACATCAAG R GAGAACCTCATCTTTCAATCC 

L
G

R
6

 

A 1 a 15 
ENST00000367278 

 

F CATCATGCTGTCTGCCGACT 

1204 

F TCCATAACAACAACATCAAGGC 

R CATCAAGCCCCCAAGTCCA R CATAAAAGTGTATCGTCTGTAGC 

R CATCAAGCCCCCAAGTCCA R CATAAAAGTGTATCGTCTGTAGC 

D 3 a 12 ENST00000423542 
 

F GGACCTCAGCATGAACAACCTC 
632 

- 

R CCTCCAATTTCTGACACCTGTG - 

E (DNA) 1 

Amplificação de DNA 
do exão 1 do 

transcrito 
ENST00000439764 

F GCATACGAGAGAAGCGGCAGAAC 

230 

- 

R TGCGGAGGACCTGTGGAACTTT - 

F 
14 a 18 

  
ENST00000367278 e 
ENST00000255432 

F CAAGCTGGACCTGACAGACAACCA 

1575 

F TACTTGGGTCGGAGGCATCGGT 

R 
AAGCCTCCACCTGCTGGCGTAGAT R AGGAGTTCATCATCACCAGGGC 

 

N
P

R
2

 

A 1 a 6 
 

ENST00000342694.6 
F CCGTTCTCAGTCCTCAGTCCTT 

1505 
  

R CGTCCACCAAATCTGCTTCTC   

B 4 a 16 
 

ENST00000342694.6 
ENST00000447210.5 

F TATCACGGTGTAACTGGGCTGG 447 e 
1122 

F CATCTCACTCGCTTCATTGGC 

R GGTGCCACCCTCCTTGTTAAA R CCAGTCCAAGTTGATGCTGTC 

C 15 a 22 
 

ENST00000342694.6 
F GGACCCAACTGAATGAAGAG 

1269 
F TCACAGCATTGTCAGCAGAGA 

R CTGGTTTAGATACAGATATTTACAG - 

Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

 
Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Transcript/Summary?db=core;g=ENSG00000159899;r=9:35792154-35809732;t=ENST00000447210
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Tabela D.2 - Sequência dos primers usados para amplificação dos vários exões do gene TAS1R1. 
Sequência do primer adicional usado para sequenciação do exão 6 do gene TAS1R1. (O tamanho 
esperado do fragmento foi obtido a partir do software primer-BLAST 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela D.3 - Primers usados para análise de segregação das variantes identificadas por WES nos 

genes NPR2 e LGR6. (O tamanho esperado do fragmento foi obtido a partir do software primer-

BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast.). 

 

 

Tabela D.4 - Sequência dos primers usados para avaliação da frequência de potenciais variantes de 
susceptibilidade para o FCCTX no gene TAS1R1, em indivíduos saudáveis.  

Gene 
Exões 

amplificados 
Sequência do primer (5'3') 

Tamanho do 
fragmento (pb) 

TAS1R1 

1 
Frw  TTCTGAAACCTCGCAACACC 

 665 
Rev GGACAGTTCAAGGGGCAAAG 

2 
Frw  GAGCCCTTGTTGAAGTTGTGG 

 600 
Rev GGGACCCCTGACTTGTGACTAA 

3 
Frw  GAAATGGCTGAACGGGACCT 

886 
Rev CCCCCTTGGCATTTAGAGTG 

4 
Frw  CCTAAGAAGGAAGGGACGAGAC 

 402 
Rev CTAGGTTGCCCATAAGCCAGT 

5 
Frw  GTAACTGGCTTATGGGCAACC 

 579 
Rev ATTCTGTCTGGTAGCAGGTGTCC 

6 
Frw  TTCCTACTCTGCTCATCTGGCT 

 1198 
Rev AATCCGTTACACCTCACACTCTC 

Primer no 
exão: 

Sequência do primer adicional (5'3') 

6 Frw CTCTTTGCCCTTGGTTTCAC 

Gene  Variante  Exão Sequência do primer (5'3') 
Tamanho do 

fragmento (pb) 

NPR2 
c.2644 G>A  
p.Val882Ile 

18 
Frw AATTGGGCACAAGTCTCAGG 

163 
Rev AGACCCTTTAATAGAGACCCG 

LGR6 c.1868G>A  
p.Arg623G 

18 
Frw ATCGGTGCTGCTGCTCACTCT 

170 
Rev TGGCCTCAGTGGGAGAATACG 

Gene Variante Exão: Sequência dos primers (5'3') 
Tamanho do 

fragmento (pb) 

TAS1R1 

c.329C>T 
p.Ala110Val 

3 
 

Frw GAAATGGCTGAACGGGACCT 

886 
c.953T>C 

p.Ile318Thr 

Rev CCCCCTTGGCATTTAGAGTG c.1067C>G 
p.Ser356Cys 

c.1582 C>T 
p.Leu528Phe 

5 
Frw GTAACTGGCTTATGGGCAACC 

579 
Rev ATTCTGTCTGGTAGCAGGTGTCC 

Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este  estudo 

 
Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este  estudo 

Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

 
Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

 
Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 
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Tabela D.5- Sequência dos primers usados para avaliação da frequência de potenciais variantes de 

susceptibilidade para o FCCTX no gene MTMR3, em indivíduos saudáveis. 

 

 

Tabela D.6 – Sequência dos primers usados na análise de expressão do transcrito wt (13/14) e do 

transcrito alternativo (13/13a) do gene TPP2 em sangue periférico e linhas celulares.   

Gene  
Exões 

amplificados 
Sequência do primer (5'3') 

Tamanho do 
fragmento (pb) 

TPP2 

13/13a Frw CGGAGAACACAGGTATAAGACAG 
161 

14 Rev CAAATGGCTGGGACACTGAAC 

13/14 Frw CCGGAGAACACAGAAAACTCTG 
93 

14 Rev CAAATGGCTGGGACACTGAAC 

SDHA 
13/14 Frw TACAAGGTGCGGATTGATGA 

90 
14 Rev GGTGTGCTTCCTCCAGTGCT 

GAPDH 
7 Frw TGCACCACCAACTGCTTAGC 

87 
7/8 Rev GGCATGGACTGTGGTCATGAG 

 

 

 

Tabela D.7 – Sequência dos primers usados na análise de expressão por qPCR do gene MTMR3 e 

do marcador de autofagia BECN. 

  

 

 

 

 

  

Gene Variante Exão: Sequência dos primers (5'3') 
Tamanho do 

fragmento (pb) 

MTMR3 

c.1933 C>T 
p.Arg645Trp 

17 
 

Frw CCAAGATTTTCATTTCCCCC 

406 
c.2131G>A 
p.Gly711Ser 

Rev TTCCTCCTGCTCTCCTTTTC 

Gene  Sequência do primer (5'3') 
Tamanho do fragmento 

(pb) 

MTMR3 
Frw CGTGGAGTTCGATTCTTCTCTG 

154 
Rev TGGGTAATACTCTGGGCATTCG 

BECN1 
Frw GGATGGATGTGGAGAAAGGCAAG 

152 
Rev TGAGGACACCCAAGCAAGACC 

18S rRNA 
Frw GCCCTATCAACTTTCGATGGTAGT 

78 
Rev CCGGAATCGAACCCTGATT 

Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

 
Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo.  
*usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em sangue periférico 
** usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em linhas celulares 
 

 
Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo.  
*usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em sangue periférico 
** usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em linhas celulares 
 

Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 

 
Todos os primers usados foram desenhados anteriormente a este estudo 
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Anexo E: Condições de PCR e qPCR usados neste estudo 

 
Tabela E.1- Condições de PCR usadas na amplificação dos genes MTMR3, DUSP12, LGR6 e NPR2. 

. 

Tabela E.2. Condições de PCR usadas na amplificação dos exões do gene TAS1R1. 

 

Tabela E.3. Condições de PCR usadas na amplificação das variantes identificadas por WES nos 

genes NPR2 e LGR6 para análise de segregação das variantes com a doença.  

 

Tabela E.4. Condições de PCR usadas para avaliação da frequência de potenciais variantes de 

susceptibilidade para o FCCTX no gene MTMR3, em indivíduos saudáveis. 

Gene Fragmento Temperatura (°C) MgCl2 (μl) Ciclos Kit utilizado 

MTMR3 

A 62 1,5 35 Biotaq™ (Bioline) 

B 51,5 0,35 10+25 GC-RICH PCR System (Roche)* 

C 62,5 0,5 35 Biotaq™ (Bioline) 

D 59,5 0,75 10+25 GC-RICH PCR System (Roche)** 

E 64,5 1,25 35 Biotaq™ (Bioline) 

F 70 1 35 Biotaq™ (Bioline) 

DUSP12 
A 68 1 35 Biotaq™ (Bioline) 

B 61,5 0,5 40 Biotaq™ (Bioline) 

LGR6 

A 
60  1,5  40  

Xpert Hotstart Mastermix (2X) 
(GRISP) 

D 63 0,5 35 Biotaq™ (Bioline)* 

E 69 1 35 Biotaq™ (Bioline) 

F 71 0,5 40 Biotaq™ (Bioline) 

NPR2 

A 
63  1,25  40 

Xpert Hotstart Mastermix (2X) 
(GRISP) 

B 
62 0,5 40 

Xpert Hotstart Mastermix (2X) 
(GRISP) 

C 57 0,5 40 Biotaq™ (Bioline) 

Gene Exão Temperatura (°C) MgCl2 (μl) Ciclos Kit utilizado 

TAS1R1 

1 60,5 0,25 

35 Biotaq™ (Bioline) 

2 65 0,25 

3 61,5 0,25 

4 64,5 0,75 

5 66 1 

6 66,5 0,5 

Gene  Variante Temperatura (°C)  MgCl2 (μl) Ciclos Kit utillizado 

NPR2 
c.2644 G>A  
p.Val882Ile 

56 0,5 

40 
Xpert Hotstart Mastermix (2X) 

(GRISP) 
LGR6 

c.1868G>A  
p.Arg623G 

61 1,25 

Gene Variante Exão Temperatura (°C) MgCl2 (μl) Kit utillizado 

MTMR3 

c.1933 C>T  
p.Arg645Trp 

17 64,5 1,25 Biotaq™ (Bioline) 
c.2131G>A 
p.Gly711Ser  

*Adição de 0,75μl de solução de resolução GC-Rich, pertencente ao kit GC-RICH PCR System (Roche), uma vez que as sequências 
possuem um elevado conteúdo em GC, o que dificulta a amplificação específica. **Não foi adicionada solução de resolução.  

 
*Adição de 0,75μl de solução de resolução GC-Rich, pertencente ao kit GC-RICH PCR System (Roche), uma vez que as sequências 
possuem um elevado conteúdo em GC, o que dificulta a amplificação específica. **Não foi adicionada solução de resolução.  
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Tabela E.5. Condições de PCR usadas para avaliação da frequência de potenciais variantes de 

susceptibilidade para o FCCTX no gene TAS1R1, em indivíduos saudáveis. 

 

 
 

Tabela E.6. Condições de qPCR usadas na análise de expressão do gene MTMR3 e do marcador de 

autofagia BECN1. 

 

 

 Tabela E.7. Condições de qPCR usadas na análise de expressão do gene TPP2 em sangue 

periférico e linhas celulares.  

 

 

 

 

  

Gene Variante Exão: Temperatura (°C) MgCl2 (μl) Ciclos Kit utilizado 

TAS1R1 

c.329C>T 
p.Ala110Val 

3 
 

61,5 0,25 

35 Biotaq™ (Bioline) 

c.953T>C 
p.Ile318Thr 

c.1067C>G 
p.Ser356Cys 

c.1582 C>T 
p.Leu528Phe 

5 66 1 

Gene 
Concentração 

de primer 
(pmol/μl) 

Concentração de cDNA (ng/μl) Kit utilizado Eficiência 

MTMR3 5 

5 

KAPA SYBR® 
FAST qPCR 

Kit Master Mix 
Universal 

2,3 

BECN1 2 

Power SYBR® 
Green PCR 
Master Mix 

2,01 

18S rRNA 5 
Power SYBR® 

Green PCR 
Master Mix 

2 

Gene Fragmento 
Concentração de 
primer (pmol/μl) 

Concentração de cDNA 
(ng/μl) 

Eficiência 

TPP2 
Wt (13/14) 

5 
5 

2,08 

Alternativo (13/13a) 2,02 

SDHA* SDHA 2,2 

GAPDH** GAPDH 7,5 2 

*usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em sangue periférico 
** usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em linhas celulares 
 

 
*usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em sangue periférico 
** usado como gene housekepping na expressão do TPP2 em linhas celulares 
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Anexo F: Resultados da análise mutacional realizada no gene MTMR3 em indivíduos 
de famílias FCCTX/FCCTX-like.  

Indivíduo Família 
MTMR3 

Fragmento A Fragmento B Fragmento C Fragmento D Fragmento E Fragmento F 

L5 L7 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L295 L55 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L1368 L266 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L1908 P4003 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2161 L385 Wt Splicing Wt Splicing Wt Het (4) 

L287 P63 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

CAs1964s P2948 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2127 338 Wt Splicing Wt Splicing Het (1) Wt 

L2128 P3749 Wt Splicing Wt Splicing Het (2) Wt 

CAs1974s 301 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L1667 P3309 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L2219 L418 Wt Splicing Wt Splicing Het (3) Wt 

L1513 L309 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L1501 287 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L1490 299 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L1246 P2533 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L1310 P2636 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2208 P2582 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

E436 (TSG-) Wt Wt Wt Wt - - 

L2121 410 Wt Splicing Wt Splicing Wt Het (4) 

L2136 P4350 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2141 P2573 Wt Splicing Wt Splicing Wt Het (6) 

L2153 / Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2180 P4383 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2185 P3979 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2195 P3653 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2156 P3308 Wt Wt Wt 
Splicing 

Het (5) 
Wt Wt 

L782 129 Wt Splicing Wt 
Splicing 
Het (5) 

Wt Het (4) 

L2186 / Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L108 (TSG+) Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

L2410 / Wt - Wt - Wt Wt 

L1291 P2588 Wt - Wt Splicing Wt Wt 

L1937 P2683 Wt - Wt - Wt Wt 

L1902 388 Wt Splicing Wt Splicing Wt Wt 

 Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no estudo anterior (Duarte, 2017). Wt - Wild type (sem 
alterações); Het - Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.1933C>T (p.Arg645Trp) (rs138823197; frequência global: 0,02%); 
(2) c.1811C>A (p.Pro604His) (sem frequência reportada); (3) c.2131G>A (p.Gly711Ser) (sem frequência reportada); (4) 
c.2879A>G (p.Asn960Ser) (rs41278853; frequência global: 5%); (5) c.984C>T (p.Ala328=) (rs2074204; frequência global: 33%); 

(6) c.2536A>G (p.Thr846Ala) (rs761079310; frequência global: 0,0016% "-" - fragmento não amplificado. 
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Anexo G: Resultados da análise mutacional realizada no gene TAS1R1 em indivíduos 
de famílias FCCTX e FCCTX-like. 

 

Individuo 
TAS1R1 

Exão 1 Exão 2 Exão 3 Exão 4 Exão 5 Exão 6 

E436 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L1291 Wt Wt Wt Homo (7) Wt Wt 

L1310 Wt Wt Wt Wt Het (9) Wt 

L2208 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L295 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L108 Wt Wt Het (5) Wt Wt Wt 

L5 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

CAs 1964s Wt Wt Wt Wt Het (9) Wt 

CAs 1974s Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L287 Wt Wt Wt Wt Het (9) Wt 

L782 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L1246 Wt Wt Het (6) Wt Het (9) Wt 

L1368 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L1490 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L1501 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L1513 Wt Het (2) Wt Het (7) Wt Wt 

L1667 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L1902 Wt Het (3) (4) Wt Wt Het (9) Wt 

L1908 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L1937 Wt Wt Het (6) Het (8) Wt Wt 

L2121 Wt Wt Het (6) Het (8) Het (9) Wt 

L2127 Wt Wt Wt Wt Het (9) Wt 

L2128 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L2136 Wt Wt Het (6) Homo (8) Wt Wt 

L2141 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L2153 Wt Wt Wt Het (8) Wt Wt 

L2156 Het (1) Wt Wt Het (8) Wt Wt 

L2161 Wt Wt Wt Homo (8) Wt Wt 

L2180 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

L2185 Wt Wt Wt Het (8) Wt Wt 

L2186 Wt Wt Het (6) Homo (8) Wt Wt 

L2195 Wt Wt Het (6) Homo (8) Wt Wt 

L2219 Wt Het (2) Wt Het (7) (8) Wt Wt 

L2410 Wt Wt Wt Wt Wt Wt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no estudo anterior (Duarte, 2017). Wt - Wild type 
(sem alterações); Het - Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.11G>A (p.Cys4Thyr) (rs35375392; frequência 
global:1,4 %); (2) c.498+44G>A (rs11122096; frequência global: 88,9%); (3) c.329C>T (p.Ala110Val) (rs41278020; 
frequência global:1,2%); (4) c.498+84del (rs796989656; frequência global não reportada) (5) c.1067C>G (p.ser356Cys) 
(rs41307749; frequência global: 0,2%) (6) c.1114G>A (p.Ala372Thr ) (rs34160967; frequência global: 13,5%) (7) c.1261-
90C>T (rs113004821; frequência global: 1,7%); (8) c.1261-14C>T (rs17492553; frequência global: 37%) (9) 
c.1594+41G>A  (rs12040340; frequência global: 12,3%) 

 
Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no estudo anterior (Duarte, 2017). Wt - Wild type 
(sem alterações); Het - Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.11G>A (p.Cys4Thyr) (rs35375392; frequência 
global:1,4 %); (2) c.498+44G>A (rs11122096; frequência global: 88,9%); (3) c.329C>T (p.Ala110Val) (rs41278020; 
frequência global:1,2%); (4) c.498+84del (rs796989656; frequência global não reportada) (5) c.1067C>G (p.ser356Cys) 
(rs41307749; frequência global: 0,2%) (6) c.1114G>A (p.Ala372Thr ) (rs34160967; frequência global: 13,5%) (7) c.1261-
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Anexo H: Resultados da análise mutacional realizada no gene DUSP12 em indivíduos 
de famílias FCCTX e FCCTX-like.    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indivíduo Família 

DUSP12 

Fragmento A (DNA) 
(Exões 1) 

Fragmento B 
(Exões 2 a 6) 

L5 L7 Wt Wt 

L295 L55 Wt Het (1) 

L1368 L266 Wt Het (1) 

L1908 P4003 Wt Wt 

L2161 L385 Wt Het (1) 

L287 P63 Wt Wt 

CAs1964s P2948 Wt Homo (1) 

L2127 338 Wt Wt 

L2128 P3749 Wt Wt 

CAs1974s 301 Wt - 

L1667 P3309 Wt Wt 

L2219 L418 Wt Het (1) 

L1513 L309 Wt Wt 

L1501 287 Wt Wt 

L1490 299 Wt Wt 

L1246 P2533 Wt Wt 

L1310 P2636 Wt Het (1) 

L2208 P2582 Wt Het (1) 

E436 (TSG-) Wt Homo (1) 

L2121 410 Wt Het (1) 

L2136 P4350 Wt Homo (1) 

L2141 P2573 Wt Wt 

L2153 / Wt Het (1) 

L2180 P4383 Wt Het (1) 

L2185 P3979 Wt Het (1) 

L2195 P3653 Wt Wt 

L2156 P3308 Wt Homo (1) 

L782 129 Wt Het (1) 

L2186 / Wt Wt 

L108 (TSG+) Wt Het (1) 

L2410 / Wt Wt 

L1291 P2588 Wt Wt 

L1937 P2683 Wt - 

L1902 388 Wt Het (1) 

 
Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no 

estudo anterior (Duarte, 2017) Wt – Wild type (sem alterações); Het – 

Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.510C>T (p.Tyr170) (rs1063178; 

Frequência global: 36%) 

 
Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no 

estudo anterior (Duarte, 2017) Wt – Wild type (sem alterações); Het – 

Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.510C>T (p.Tyr170) (rs1063178; 

Frequência global: 36%) 
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Anexo I: Resultados da análise mutacional do gene NPR2 em indivíduos FCCTX e 
FCCTX-like. 
  

Indivíduo Família 

NPR2 

Fragmento A 
(Exões 1 a 5) 

Fragmento B 
(Exões 6 a 15) 

Fragmento C 
(Exões 16 a 22) 

Isoformas de splicing 
identificadas 

L5 L7 Wt Het (1) Het (2) Wt 

L295 L55 - Wt - Wt 

L1368 L266 Wt Het (1) Wt Wt 

L1908 P4003 - - - Wt 

L2161 L385 Splicing Wt Wt 
Excisão do exão 4; 

Excisão dos exões 4 e 5 

L287 P63 Wt Het (1) Wt Wt  

CAs1964s P2948 Wt Wt Wt Wt  

L2127 338 Wt Het (1)  Splicing  Excisão do exão 17 

L2128 P3749 Wt Wt  Wt  Wt  

CAs1974s 301 - -  - - 

L1667 P3309 Splicing Wt  Splicing 
Excisão do exão 4; 
Excisão do exão 17; 

Excisão dos exões 16 e 17 

L2219 L418 Wt Wt Wt Wt  

L1513 L309 Wt Homo (1) Wt Wt  

L1501 287 Wt Wt Wt Wt  

L1490 299 Wt Het (1) Wt Wt  

L1246 P2533 Wt Wt Wt Wt  

L1310 P2636 - - - - 

L2208 P2582 Wt Het (1) Wt Wt  

E436 (TSG-) - - - - 

L2121 410 Wt Het (1) Wt Wt  

L2136 P4350 Wt Wt Wt Wt  

L2141 P2573 Splicing  Het (1) Wt Excisão do exão 4 

L2153 / Wt Wt  Splicing  
Retenção do intrão 15/16 

Excisão do exão 17  

L2180 P4383 Splicing  Wt Wt Retenção do intrão 3/4 

L2185 P3979 Wt Wt  Wt Wt  

L2195 P3653 Wt Wt Wt Wt  

L2156 P3308 Splicing  Wt Wt Excisão do exão 4 

L782 129 Wt Wt Wt Retenção do intrão 19/20 

L2186 / - Het (1) Wt Wt  

L108 (TSG+) Splicing Wt Wt Excisão do exão 4 

L2410 / - -  - - 

L1291 P2588 - Wt  - - 

L1937 P2683 - -  - - 

L1902 388 Wt Het (1)  Wt  Wt  

Wt: wild-type (sem alteração); Splicing: Transcrito alternativo não descrito; Het: Heterozigótico; Homo: Homozigótico; 

(1) c.1794C>T (p.Tyr598=) (rs5812; frequência global: 31%); (2) c.2888-17C>A (rs751630887; frequência global: 

0.0008%) “-“ fragmento não amplificado  

 
Wt: wild-type (sem alteração); Splicing: Transcrito alternativo não descrito; Het: Heterozigótico; Homo: Homozigótico; 

(1) c.1794C>T (p.Tyr598=) (rs5812; frequência global: 31%); (2) c.2888-17C>A (rs751630887; frequência global: 

0.0008%) “-“ fragmento não amplificado  
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Anexo J: Resultados da análise mutacional no gene LGR6 em indivíduos de famílias 
FCCTX/ FCCTX-like. 

 

 

 

 

 

Indivíduo Família 

LGR6 

Fragmento A 
(Exão 2 | Exões 13/14) 

Fragmento D 
(Exões 3-12) 

Fragmento E 
(DNA) 

(Exão1) 

Fragmento F 
(Exões  
15-18) 

Isoformas de splicing 
identificadas 

L5 L7 Wt Splicing Splicing Het (2) Het (5) (6) (7) Excisão do exão 5 

L295 L55 Wt Splicing Splicing Het (2) Het (5) (6) (7) 
Excisão do exão 5 

Excisão do exão 13 e 14 
Excisão do exão 14 

L1368 L266 Wt 
Splicing  

Het (1) 
Wt Wt Het (5) (6) (7) Excisão do exão 14 

L1908 P4003 - - - Het (2) - - 

L2161 L385 Wt 
Splicing  
Het (1) 

Wt Het (2) (3) 
Het (5) (6) (7) (8) 

(9) 
Excisão do exão 13 e 14 

Excisão do exão 14 

L287 P63 Wt 
Splicing  
Het (1) 

Wt Het (2) Het (5) (6) (7) 
Excisão do exão 13 e 14 

Excisão do exão 14 

CAs1964s P2948 Wt 
Splicing  

Het (1) 
Splicing Het (4) Het (5) (6) (7) 

Excisão do exão 5 
Excisão do exão 14 

Excisão do exão 13 e 14 

L2127 338 Wt 
Splicing  
Het (1) 

Wt Het (2) Het (5) (6) (8) Excisão do exão 14 

L2128 P3749 Wt 
Splicing  
Homo(1) 

Wt 
Homo (2) 

Het (3) 
Het (5) (6) (7) Excisão do exão 14 

CAs1974s 301 - - - Het (2) - - 

L1667 P3309 Wt Splicing Wt Wt 
Het (5) (6) (7) (8) 

(9) 
Excisão do exão 13 e 14 

Excisão do exão 14 

L2219 L418 Wt 
Splicing 

Homo (1) 
Wt Wt Wt  Excisão do exão 14 

L1513 L309 Wt 
Splicing 
Homo (1) 

Wt Het (2) Het (5) (6) Excisão do exão 14 

L1501 287 Wt 
Splicing  
Het (1) 

Wt 
Homo (2) 

Het (3) 
Het (5) (6) (7) Excisão do exão 14 

L1490 299 Wt 
Splicing  
Het (1) 

Wt Het (2) Het (6) (7) (8) Excisão do exão 14 

L1246 P2533 Wt 
Splicing  
Homo (1) 

Wt 
Homo (2) 

Het (3) 
Het (5) (6) (7) Excisão do exão 14 

L1310 P2636 Wt - - Wt - - 

L2208 P2582 Wt 
Splicing  
Homo (1) 

Wt Homo (2) Het (5) (6) (7) 
Excisão do exão 13 e 14 

Excisão do exão 14 

E436 (TSG-) - - - Het (2) - - 

L2121 410 Wt 
Splicing  

Het (1) 
Wt Het (2) Het (5) (6) Excisão do exão 14 

L2136 P4350 Wt 
Splicing 
Het  (1) 

Wt Wt Het (5) (6) (7) 
Excisão do exão 13 e 14 

Excisão do exão 14 

L2141 P2573 Wt 
Splicing  
Het (1) 

Wt Wt Het (5) (6) (7) 
Excisão do exão 13 e 14 

Excisão do exão 14 

L2153 / - - - Wt - - 

Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no estudo anterior (Duarte, 2017). Wt - Wild type (sem 
alterações); Het - Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.1245C>T (p.Pro415=) (rs896551; frequência global: 53%); (2) c.26C>T 
(p.Ser9Leu) (rs10920362; frequência global: 40%) (3) c.76delG (p.Ala26ArgfsX) (rs74355478; frequência global: 9%) (4) c.45C>T 
(p.Asn15=) (rs79821910; frequência global: 2%); (5) c.1950G>A (p.Ala650=) (rs788794; frequência global:53%); (6) c.2226T>C 
(p.Phe742=) (rs788793; frequência global: 61%); (7) c.1619T>C (p.Val540Ala) (rs788795; frequência global: 61%); (8) c.1569C>T 
(p.Ser523=) (rs12123010; frequência global: 8%); (9) c.2167G>A (p.Val723Met) (rs75658797; frequência global: 8%); (10) c.2124G>A 
(p.Arg708=) (rs142292766; frequência global: 0,008%)  “-“: fragmento não amplificado  
 
Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no estudo anterior (Duarte, 2017). Wt - Wild type (sem 
alterações); Het - Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.1245C>T (p.Pro415=) (rs896551; frequência global: 53%); (2) c.26C>T 
(p.Ser9Leu) (rs10920362; frequência global: 40%) (3) c.76delG (p.Ala26ArgfsX) (rs74355478; frequência global: 9%) (4) c.45C>T 
(p.Asn15=) (rs79821910; frequência global: 2%); (5) c.1950G>A (p.Ala650=) (rs788794; frequência global:53%); (6) c.2226T>C 
(p.Phe742=) (rs788793; frequência global: 61%); (7) c.1619T>C (p.Val540Ala) (rs788795; frequência global: 61%); (8) c.1569C>T 
(p.Ser523=) (rs12123010; frequência global: 8%); (9) c.2167G>A (p.Val723Met) (rs75658797; frequência global: 8%); (10) c.2124G>A 
(p.Arg708=) (rs142292766; frequência global: 0,008%)  “-“: fragmento não amplificado  
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(continuação) Anexo J: Resultados da análise mutacional no gene LGR6 em 

indivíduos de famílias FCCTX/ FCCTX-like.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indivíduo Família 

LGR6 

Fragmento A 
(Exão 2 | Exões 13/14) 

Fragmento D 
(Exões 3-12) 

Fragmento E 
(DNA) 

(Exão1) 

Fragmento F 
(Exões  
15-18) 

Isoformas de splicing 
identificadas 

L2180 P4383 Wt 
Splicing  
Homo (1) 

Wt Homo (2) Het (5) (6) (7) Excisão do exão 14 

L2185 P3979 - - Wt Wt Het (6) (9) (10) - 

L2195 P3653 Wt Splicing Wt 
Homo (2) 

Het (3) 
Wt  

Excisão do exão 13 e 14 
Excisão do exão 14 

L2156 P3308 Wt Splicing Wt Het (2) Wt  Excisão do exão 14 

L782 129 Wt 
Splicing  
Het (1) 

Wt Wt 
Het (5) (6) (7) (8) 

(9) 
Excisão do exão 14 

L2186 / - - - Wt - - 

L108 (TSG+) Wt 
Splicing  

Homo (1) 
Wt Het (2) Het (5) (6) (7) Excisão do exão 14 

L2410 / - - - Het (3) - - 

L1291 P2588 Wt Wt Splicing Wt Het (5) (6) (7) Excisão do exão 5 

L1937 P2683 - - - Wt - - 

L1902 388 Wt Splicing Splicing Wt Wt  
Excisão do exão 5 

Excisão do exão 14 

Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no estudo anterior (Duarte, 2017). Wt - Wild type (sem 
alterações); Het - Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.1245C>T (p.Pro415=) (rs896551; frequência global: 53%); (2) c.26C>T 
(p.Ser9Leu) (rs10920362; frequência global: 40%) (3) c.76delG (p.Ala26ArgfsX) (rs74355478; frequência global: 9%) (4) c.45C>T 
(p.Asn15=) (rs79821910; frequência global: 2%); (5) c.1950G>A (p.Ala650=) (rs788794; frequência global:53%); (6) c.2226T>C 
(p.Phe742=) (rs788793; frequência global: 61%); (7) c.1619T>C (p.Val540Ala) (rs788795; frequência global: 61%); (8) c.1569C>T 
(p.Ser523=) (rs12123010; frequência global: 8%); (9) c.2167G>A (p.Val723Met) (rs75658797; frequência global: 8%); (10) c.2124G>A 
(p.Arg708=) (rs142292766; frequência global: 0,008%)  “-“: fragmento não amplificado  
 
Para os indivíduos assinalados a cinza a análise mutacional foi realizada no estudo anterior (Duarte, 2017). Wt - Wild type (sem 
alterações); Het - Heterozigótico; Homo – Homozigótico; (1) c.1245C>T (p.Pro415=) (rs896551; frequência global: 53%); (2) c.26C>T 
(p.Ser9Leu) (rs10920362; frequência global: 40%) (3) c.76delG (p.Ala26ArgfsX) (rs74355478; frequência global: 9%) (4) c.45C>T 
(p.Asn15=) (rs79821910; frequência global: 2%); (5) c.1950G>A (p.Ala650=) (rs788794; frequência global:53%); (6) c.2226T>C 
(p.Phe742=) (rs788793; frequência global: 61%); (7) c.1619T>C (p.Val540Ala) (rs788795; frequência global: 61%); (8) c.1569C>T 
(p.Ser523=) (rs12123010; frequência global: 8%); (9) c.2167G>A (p.Val723Met) (rs75658797; frequência global: 8%); (10) c.2124G>A 
(p.Arg708=) (rs142292766; frequência global: 0,008%)  “-“: fragmento não amplificado  


