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RESUMO 

A Síndrome do X-Frágil (SXF) é uma doença genética ocasionada pela inativação do gene FMR1 que deixa 

de expressar a proteína FMRP. Caracterizando a mutação completa do gene. Essa condição leva a um 

distúrbio do neurodesenvolvimento do paciente, sendo esta a principal causa de retardo mental no mundo. 

As características fenotípicas clinicamente sugestivas são inespecíficas dificultando o diagnóstico clínico. 

Dessa forma, objetivamos, neste estudo, diagnosticar por meio de reação em cadeia da polimerase de 

triagem (PCR-T) jovens maiores de 18 anos com deficiência intelectual idiopática para síndrome do X-Frágil. 

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal de caráter clínico e experimental realizado em parceria 

com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Maringá, Liga Acadêmica de Genética 

Médica de Maringá-LAGeM, e o Laboratório de Biologia Molecular do Centro Universitário Cesumar – 

UniCesumar. No qual serão selecionados os pacientes clinicamente diagnosticados com deficiência 

intelectual idiopática maiores de 18 anos, que serão submetidos a coleta de células da mucosa bucal, 

seguido de análise por PCR. Esses dados serão analisados estatisticamente e organizados em planilha do 

Excel®. Espera-se, portanto, com o presente projeto, diagnosticar os pacientes com deficiência intelectual 

idiopática para síndrome do X frágil, utilizando a PCR.  
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1. INTRODUÇAO 

A Síndrome do X-Frágil (SXF) foi descrita pela primeira vez por Martin e Bell em 

1943 em uma família que apresentava retardo mental ligado ao cromossomo X 

(QUEIROZ, 2006). Mas, foi somente em 1991 que pesquisas revelaram então, que a SXF 

era ocasionada por uma mutação no gene Fragile X Mental Retardation 1 (FMR1), 

localizado na região final do cromossomo X (Xq27.3) (QUEIROZ, 2007).  

De acordo com Amancio (2013), os indivíduos afetados por essa condição 

possuem mais de 200 repetições das bases nitrogenadas citosina, guanina, guanina 

(CGG), além de metilação na região promotora do gene que leva a mutação completa. A 

alteração no gene FMR1, leva a inativação da proteína Fragile X Mental Retardation 

Protein (FMPR). A não produção dessa proteína é responsável pela manifestação do 

fenótipo e sintomas da SXF (QUEIROZ, 2007). 

A identificação dos indivíduos afetados pela SXF, maiores de 18 anos, por meio 

dos sinais clínicos expressos pelo fenótipo é muito incerto, pois as principais 

características fenotípicas geralmente aparecem na adolescência durante a puberdade, 

demandando muito tempo para serem observados e podem ser facilmente confundidos 

com o diagnóstico clínico de outras síndromes que comprometem o desenvolvimento 

intelectual. Assim, como destacado por França et al. (2011), a grande maioria dos 
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profissionais de saúde desconhecem a SXF no Brasil, devido às limitações decorrentes 

do exame clínico. Evidenciando, portanto, que o diagnostico laboratorial é a melhor opção 

diagnostica para a confirmação e/ou exclusão de suspeita para SXF. 

Tendo em vista que a SXF compromete a qualidade de vida de uma fração 

significativa da população, Chen et al. (2010), explicam que se faz necessário à utilização 

de técnicas eficientes para a confirmação de um diagnóstico preciso. Com isso, segundo 

Queiroz (2007) a metodologia mais utilizada pelos laboratórios atualmente é a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) por sua especificidade, execução extremamente rápida, e 

demanda de pouca quantidade de DNA para a sua realização. Por meio da PCR-T, o 

gene FMR1 é analisado, e através da sua ampliação é possível quantificar o número de 

repetições de bases CGG presentes, que fornecerão base para identificação da síndrome 

de acordo com a quantidade encontrada dessas repetições (CHEN et al., 2010).   

Nesse sentido, a confirmação da presença de SXF pelo diagnóstico laboratorial é a 

base para o aconselhamento genético, pois permite a elucidação das causas da 

síndrome, além de fornecer um prognóstico especifico e auxiliar na orientação e 

estimulações terapêuticas aos afetados. Com isso o aconselhamento para SXF, auxilia o 

paciente a compreender a síndrome e suas restrições, e a formular um planejamento 

familiar e social dentro do contexto. Dessa forma, o aconselhamento juntamente com o 

diagnostico confirmativo diminui as angústias familiares e permite uma qualidade de vida 

aumentada, contribuindo para uma melhor inserção desses pacientes no meio social.  

Logo, o presente estudo teve como objetivo diagnosticar por meio de reação em 

cadeia da polimerase de triagem (PCR-T) jovens maiores de 18 anos com deficiência 

intelectual idiopática para síndrome do x-frágil. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal de caráter clínico e experimental 

realizado por meio de uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Maringá, Liga Acadêmica de Genética Médica de Maringá-

LAGeM, e o Laboratório de Biologia Molecular do Centro Universitário Cesumar – 

UniCesumar. Serão analisados indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos que 

estudam na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Maringá.  

O estudo seguirá os encaminhamentos solicitados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Unicesumar, seguindo a Resolução n 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Ministério da Saúde, que busca a proteção dos participantes em pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos. Para tanto já possui aprovação segundo o parecer CAAE: 2 

01839118.3.0000.5539.  Assim, os participantes e/ou familiares ou ainda responsáveis 

serão informados sobre todos os procedimentos. E ao concordarem na participação do 

maior na pesquisa será providenciado “Termo de Assentimento” e “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”.   

Os pacientes com suspeita de SFX, serão submetidos a coleta das células da 

mucosa bucal realizada nas dependências da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Maringá-PR, pelos membros da pesquisa. E as análises moleculares 

serão realizadas no Laboratório de Biologia Molecular do Centro Universitário Cesumar – 

Unicesumar, Maringá-PR.  
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A amostra coletada será encaminhada para a realização da extração de DNA 

segundo o protocolo, já modificado e adaptado pelo Laboratório de Biologia Molecular do 

Centro Universitário Cesumar – Unicesumar. Após a extração de DNA será realizada a 

quantificação do DNA genômico, através da metodologia de Kanbe et al., 2002 com 

modificações. Os produtos da extração de DNA serão quantificados em eletroforese com 

gel de agarose na concentração 1,2% e corado com 0,4µg/mL de brometo de etídeo. A 

estimativa da concentração de DNA em ng será dada por comparação com Ladder de 

1Kb (Invitrogen).  

A reação de PCR-T será realizada por adaptação do método descrito por Fu et al. 

(1991). A amplificação ocorrerá em termociclador (Nova Intruments) sendo realizada em 

35 ciclos com desnaturação a 94ºC por 5 minutos, seguidos de desnaturação a 94ºC por 

1minuto, anelamento a 61ºC por 1 minuto, extensão a 72ºC por 1 minuto, e extensão final 

a 72ºC por 7 minutos. O tamanho final esperado do produto de PCR é de 

aproximadamente 200pb para homens normais e de aproximadamente 200 e 225 para 

mulheres normais. Como medida de controle de qualidade da reação será adotada um 

controle negativo constituído de amostra de DNA de indivíduo não afetado por SXF e 

branco composto por água no lugar de amostra de DNA. 

Para a visualização dos resultados da PCR será utilizada a metodologia de Kanbe 

et al. (2002) com modificações. O layout do gel de agarose será elaborado utilizando um 

Ladder de 100 pb (LudwigBiotec), amostras de DNA dos pacientes estudados, controles 

positivo, negativo e branco.   

Ao final do período de realização dos exames de PCR-T as variáveis analisadas 

serão organizadas em planilha do Excel®. As variáveis coletadas a serem analisadas 

serão a idade, sexo e resultado no exame de PCR-T. Estas variáveis serão analisadas de 

forma descritiva com tabelas de contagem e frequência. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o finalizar da pesquisa espera-se fornecer aos familiares ou responsáveis um 
diagnóstico confirmatório ou de exclusão por meio da emissão de laudos que 
possibilitarão ao paciente melhores medidas terapêuticas e, sobretudo o direcionamento 
para estimulação do potencial intelectual e apoio emocional. 
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