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RESUMO

AproporçãodotrabalholevouaescolhadotemaIctioseArlequim,sendoquea
partirdoconhecimentodeprimersparadefiniroreferente SNPs quesãoa
fontemaiscomum devariaçãogenéticaem pacientescom doençasrarasese
tornaram um importantemarcadorparaestudosgenéticos.Aqui,relatamosum
conjuntodeSNPsem todoogeneABCA12associadosaosurgimentodeIA,
parausoem estudosgenéticossobreessaimportantequestãoqueafetao
genomahumano.A quantidadedeSNPs edetalharospolimorfismosque
estãomaisenvolvidosnosurgimentodaictiosearlequim.Antesdaseleçãodos
SNPs,seguimosparaaabaClinVar,um arquivo público derelatóriosdas
relaçõesentre variaçõesefenótiposhumanos,com evidênciasdeapoio.O
bancodedadosincluivariantesgerminativasesomáticasdequalquertamanho,
tipo ou localização genômica.Das variações do gene,20 delas estão
diretamenterelacionadasaodesenvolvimentodaIA,sendoduasduplicações,
trêscom deleção/inserçãoequinzeSNPs.SeisdosSNPsassociadosaIA.A
eficácia e os efeitos colaterais dos medicamentos, falar sobre sua
ancestralidadeepreveraspectosfenótiposeatécomportamentais,além deser,
maisimportantedealteraçõesgenéticasqueinfluenciam doençascomunse
raras.

Palavras-chave–Doença;Rara;Genética.

______________________________________________________________________________

ABSTRACT

TheproportionoftheworkledtothechoiceoftheHarlequinIchthyosistheme,

basedontheknowledgeofprimerstodefinetheSNPsreferent,whicharethe

mostcommonsourceofgeneticvariationinpatientswithrarediseasesand

havebecomeanimportantmarkerforgeneticstudies.Here,wereportasetof

SNPsacrosstheABCA12geneassociatedwiththeemergenceofAI,forusein

geneticstudiesonthisimportantissuethataffectsthehumangenome.The

amountofSNPsanddetailthepolymorphismsthataremostinvolvedinthe



emergenceofharlequinichthyosis.BeforeselectingSNPs,wewenttothe

ClinVartab,apublicarchiveofreportsontherelationshipsbetweenhuman

variationsandphenotypes,withsupportingevidence.Thedatabaseincludes

germlineandsomaticvariantsofanysize,typeorgenomiclocation.Ofthe

genevariations,20ofthem aredirectlyrelatedtothedevelopmentofAI,with

twoduplications,threewithdeletion/insertionandfifteenSNPs.Sixofthe

SNPsassociatedwithAI.Theefficacyandsideeffectsofmedications,talk

abouttheirancestryandpredictphenotypesandevenbehavioralaspects,in

addition to being,more importantthan genetic alterations thatinfluence

commonandrarediseases.

Keywords-Disease;Rare;Genetics.
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INTRODUÇÃO

AIctioseArlequim (IA),também chamadadeSíndromedoBebêdeArlequim,é
um distúrbio com herança autossômica recessiva,extremamente raro
(SHRUTHI,2017;SALEHIN,2013),causadapormutaçõesaltamenteagressivas
com perdadafunçãodogeneABCA12,localizadonocromossomo2q35que,
em condiçõesnormais,codificaumaproteínatransmembranarreguladoraque
seligaàadenosinatrifosfato(ATP)efacilitaotransportedelipídios(KELSELL,
2005).Asmutações levam ao transporte lipídico defeituoso pormeio de
grânuloslamelaresnosqueratinócitos,resultandoem malformaçãodabarreira
lipídicaepidérmicaenosfenótiposdaIA(AKIYAMA,2011;SALEHIN,2013).

Desde2005,mutaçõesnogeneABCA12foram encontradasem pacientescom
IA(AKIYAMA,2005),eatualmente,segundoaClinVar,existem 20diferentes
variações no gene associado a doença rara em questão,sendo duas
duplicações,trêscom deleção/inserçãoequinzepolimorfismosdeum único
nucleotídeo(SNPs).

Apresenteatividadepráticasupervisionada(APS)tevecomoobjetivoanalisara
quantidade de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) e detalhar os
polimorfismosqueestãomaisenvolvidosnosurgimentodaictiosearlequim,
explicandodestaformaometabolismoouaestruturaqueéalteradanocorpo
humanoparaodesenvolvimentodestapatologia.

METODOLOGIA

Inicialmente,aproveitamosdedispositivoscom recursosdigitais(desktops,
notebooksesmartphones)paraacessarviainternet,oNationalCenterfor
BiotechnologyInformation(NCBI),responsávelpelosuporteedistribuiçãode
umavariedadedebancosdedadosparaascomunidadesmédicasecientíficas
uteisparaelaboraçãodanossaatividade.

AntesdaseleçãodosSNPs,seguimosparaaabaClinVar,um arquivopúblico



de relatórios das relações entre variações e fenótipos humanos,com
evidências de apoio.O banco de dados incluivariantes germinativas e
somáticas de qualquertamanho,tipo ou localização genômica.Na parte
superiordapágina,nacaixadepesquisa,inserimososímbolodogene,neste
casoo“ABCA12”,seguidopor[gene],paraobterosresultadosqueincluem o
númerodevariaçõesqueafetam essegene.Apósaaferiçãodosnúmeros,
digitamosentão“Autosomalrecessivecongenitalichthyosis4B”comopalavra-
chave na ferramenta de busca,onde os resultados incluíram variações
relatadasnogeneABCA12paraodesenvolvimentodaIA,tendoem vistaquea
doençaécausadaporvariaçõesem um únicogene.

ApartirdasvariaçõesrelacionadasaIAencontradasnoClinVar,pôde-seseguir
adiante,selecionandoalgunsdosquaisnoschamaram maioratençãopara
relatarcom maisdetalhes.AindanoNCBI,destavez,naguiaSNP,bancode
dadosdeSNPscom umaamplacoleçãodepolimorfismosgenéticossimples,
paraobterinformaçõessobrecadapolimorfismoescolhido.Naferramentade
busca,colocamosonomereferenteaoSNP deescolhaeem suapágina
descritivaencontramosrelatórios,ondeestudamoserecolhemostodasas
informações que nos foram relevantes para o desenvolvimento da nossa
atividade,tais como detalhes da variação,significado clínico,frequência,
submissões,históriaepublicaçõesrelacionadas.

RESULTADOSEDISCUSSÃO

ApesquisarealizadanaabaClinVardoNCBIforneceu,nototal,288variações
distintasqueafetam ogeneABCA12,sendooSNPamaiorcausadevariações
nogene,possuindo249polimorfismos.

Figura1-NúmerodevariaçõeseSPNsdogeneABCA12

Fonte:printscreendepáginaderesultadosClinVar.

Notas:Retânguloem verdedestacanúmerodeSNPs.

Dasvariaçõesdogene, 20 delas estão
diretamente relacionadas aodesenvolvimentodaIA,sendoduasduplicações,
trêscom deleção/inserçãoequinzeSNPs,esteúltimonoqualobjetivou-se
nossoestudoeseráapresentadonatabelaabaixo.

Tabela1-SNPsassociadosaodesenvolvimentodaIA.

(Continuação) (Conclusão)



Fonte:Autoriaprópria

SeisdosSNPsassociadosaIAforam selecionadospelogrupoeencontram-se

descritosabaixo:

Ors11891778trata-sedeum SNPtetraalélico,tendoaguanina(G)comoalelo

selvagem,considerado "normal" para o organismo em questão,e os

demaisnucleotídeos(adenina,citosina e timina) como alelos mutantes,

referentes amodificaçõesgenéticasrelativamenterecentesparaaespécie.

Esta variante de origem germinativa encontra-se localizada na posição

215045850 do cromossomo 2 (chr2:215045850)do gene ABCA12,com

significadoclinicodevalorpatogênicoparaIA,causadaporumamutação

homozigóticasem sentidonaproteínaR287X,queprovocaaperdadafunção

normaldaproteínaatravésdetruncamentooudecaimentodomRNA.Segundo

oprojetoALFA,amutaçãofoidescritaem populaçõeseuropeias,africanase

asiáticas,sendoestaúltimaapopulaçãocom maiorpredominânciadoalelo

selvagem G.No aspecto global,o alelo alternativo maisencontrado foia

citosina (C),representando 0,537% da população estudada,sendo mais

predominanteem pessoasdedescendênciaafricana.

OSNPrs137853289tem comoaleloselvagem aG,ouseja,oalelonormal,jáa

AetiminaTsãoosalelosmutantesquecausam alteraçõesnoorganismo.

EsseSNP encontra-senaposição 214953891 do cromossomo 2 do gene

ABCA12,decunhopatológicoreferenteaIAprovocandoalteraçõesnaproteína

R2203,causandoumaperdadafunçãoatravésdotruncamentodeproteínasou

de caimento de mRNA mediados pordisparates.Ele foiencontrado nas

populaçõeseuropeia,africanaeasiática,sendonapopulaçãoasiáticaamaior

expressãodoaleloselvagem.

Ors28940269trata-sedeum SNPbialélico,tendoTcomoaleloselvagem eC

cmoalelomutante.Estavariantedeorigem germinativaencontra-selocalizada

naposição214986566docromossomo2(chr2:21498656)dogeneABCA12.A

variantepatogênicanaproteínaN1380S do geneeconservação evolutiva,

apoiam um efeito deletério,e encontra-se localizada no domínio do

transportadorABC 1.O SNP rs726070 é um polimorfismo de origem

desconhecidaecaráterbenigno,ouseja,nãoépatológico.Ébialélico,sendoC

o alelo selvagem e T o mutante,e se encontra na posição 214948607

(GRCh38.p12)docromossomo2.Acondiçãodessadoençaéadquiridaem um

padrãoautossômicorecessivo,oquesignificaqueambasascópiasdogene

em cadacélulatêm mutações.Umapessoaquepossuaospaiscom uma



condiçãoautossômicarecessivatraráconsigoumacópiadogenemutado,

masgeralmenteserãoassintomáticos.Essavariaçãocausaumaalteração

proteica em D2363N,e isso mostrou que no Sulda Ásia tem maior

predominânciadoaleloselvagem CemenorocorrênciadoTqueéomutante.

Ors761068277trata-sedeum SNPtrialélicopossivelmentepatógeno,tendoC

comoaleloselvagem,considerado"normal"paraoorganismoproposto,eAeT

como alelos mutantes.De origem germinativa,encontra-se localizada na

posição214945067docromossomo2(chr2)dogeneABCA12.Suamutaçãoé

na proteína R2426Q,descoberta a partirde um estudo sobre distúrbios

hereditáriosrarosdotecidoconjuntivoedapelenacoorteiraniana.,aindacom

poucasinformações.Suafrequênciaéde99,99%paraoaleloCede0,0008%

paraTem aspectoglobal.O rs771593783trata-sedeum SNPbialélico,de

posição 214945068,também no cromossomo 2,tendo G eA como alelo
selvagem emutante,respectivamente.Deorigem germinativa,éum SNP
possivelmentepatogênico daIA,causadaporumaalteração na proteína
R2426W,sem conhecimentodoseuprocesso.

CONCLUSÕES

AimportânciadosSNPsvem dacapacidadedelesdeinfluenciaroriscode
doenças,aeficáciaeosefeitoscolateraisdosmedicamentos,falarsobre
suaancestralidadeepreveraspectosfenótiposeatécomportamentais,
além de ser,provavelmente,a categoria mais importante de alterações
genéticasqueinfluenciam doençascomunseraras.OconjuntodeSNPscitado
nestaatividaderepresentaumaferramentaútilparaestudosgenéticosdaIAe
seráútilnaidentificaçãodegenescandidatosqueafetam diversasfaixasde
fenótiposdeindivíduoscom adoençararaem questão,comooressecamento
excessivodapeleehiperqueratose.
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