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Estudos da sequência do DNA 

Sequenciação do DNA 
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ü  A caracterização completa de um fragmento de DNA implica a 
determinação da sua sequência de nucleotídeos.  

ü  Para este fim usa-se a sequenciação.  

ü  O método de Sanger permite determinar a sequência exacta de uma cadeia 
de DNA com até 500 nucleotídeos. 

Sequenciação 
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Sequenciação 

 9.5 DNA Sequence Analysis 315

Because a dideoxynucleotide analog has no oxygen at the 39 
position in the sugar, its incorporation prevents the further addi-
tion of nucleotides to the strand and thus terminates a growing 
chain wherever it becomes incorporated in place of an actual 

deoxynucleotide. The aliquot that has the dideoxy form of thymi-
dine, for example, will generate a population of DNA molecules 
that terminate at each of the thymidines in the original template 
strand under analysis.
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É o único método que descreve a sequência nucleotídica completa 
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ü Pesquisa de mutações em genes candidatos em DNA de doentes; 

ü  Identificação de mutações em doentes ou eventuais portadores; 

ü Útil quando há heterogeneidade alélica; 

ü Nos casos de heterogeneidade de locus (ex. HNPCC), pode ser 
necessário sequenciar vários genes.  

Sequenciação 
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No caso de se encontrar uma mutação de significado desconhecido 

þ  é necessário verificar o seu significado patológico: polimorfismo ou 
mutação? 

-  Verificar bases de dados internacionais de mutações; 

-  Estudar a segregação da mutação na família: só presente nos doentes? 

-  Fazer estudos da população normal: polimorfismo raro? 

-  Estudos de RNA para verificar se afecta o splicing; 

-  Análise de eventuais repercussões na proteína com recurso a software 
específico; 

-  Estudos funcionais. 

Análise dos resultados 

44

Abordagem na clínica 

Caso a caso 
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97%	  dos	  casos	  de	  acondroplasia	  G1138A	  &	  G1138C	  
no	  FGFR3,	  resultando	  na	  subs=tuição	  G380R.	  

Rastreio de mutação conhecida 
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•   Discriminação alélica com duas sondas diferentes, uma complementar com o alelo normal (a 
vermelho) e outra complementar com o alelo mutado (a azul). 

•   A existência da curva confirma a presença de produto amplificado específico da sonda. O 
método distingue variações específicas de uma sequência. 

Discriminação alélica 
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35Y	
 68Y	


 	


22 anos	


Cancro da mama 

Cancro do ovário 

Cancro da mama 

Genes BRCA1 e BRCA2 

Pretende saber se é 
portadora 

6 anos	
 16 anos	


Doenças com heretogeneidade 
genética 
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Estudo 
genético 

As mutações dos genes BRCA1/2 
podem estar em qualquer exão ou 
junção exão/intrão 

•  Que método escolheria para 
identificar a mutação? 

Heterogeneidade alélica e de locus 

•  Como vai proceder? 
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Estudos de linkage/ ligação 
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Métodos de rastreio de mutações: DGGE, 
SSCP, dHPLC,…�
�
Para identificar o segmento suspeito por 
comparação com sequências normais�

Dos vários exões e junções 
intrónicas�

PCRs�

Sequenciação do segmento suspeito do gene BRCA2�

Normal�

Aplicação: síndrome do cancro da 
mama/ovário familiar (BRCA) 
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Sequenciação - evolução 

Sequenciação tradicional 

vs

Sequenciação de nova geração 
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Sequenciação de larga escala 
History and future of DNA sequencing

1953 : Discovery of DNA structure by Watson and Crick

1973 : First sequence of 24 bp published
1977 : Sanger sequencing method published

1983 : Development of PCR

1980 : Nobel Prize Wally Gilbert and Fred Sanger
1982 : Genbank started

1987 : 1st automated sequencer : Applied Biosystems Prism 373

1996 : Capillary sequencer : ABI 310
1998 : Genome of Caenorhabditis elegans sequenced
2000 : Human genome sequenced

2005 : 1st 454 Life Sciences Next Generation Sequencing system : GS 20 System

2007 : 1st Applied Biosystems Next Generation Sequencer : SOLiD
2006 : 1st Solexa Next Generation Sequencer : Genome Analyzer

2011 : 1st Ion Torrent Next Generation Sequencer : PGM
2009 : 1st Helicos single molecule sequencer : Helicos Genetic Analyser System 

2011 : 1st Pacific Biosciences single molecule sequencer : PacBio RS Systems

2012 : Oxford Nanopore Technologies demonstrates ultra long single molecule reads

6/132
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Sequenciação de larga escala 
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Na sequenciação de nova geração: 
ü  O gDNA é dividido em diversos segmentos pequenos, que são depois sequenciados simultaneamente.  

ü  Múltiplas sequencias parcialmente sobreponíveis são obtidas para o ADN em estudo através da 
realização de vários ciclos de fragmentação e sequenciação.  

ü  Os programas de computador, em seguida, utilizam as extremidades sobrepostas de diferentes leituras 
para “montá-los” numa sequência contínua. 

ü  Os fragmentos das bibliotecas genómicas geradas são flanqueados por adaptadores.  

ü  Em seguida, a biblioteca pode ser enriquecida para sequências correspondentes aos exões (fragmentos 
azuis escuros) através de uma captura por hibridização dos segmentos de interesse (marcados) em fase 
aquosa. 

ü  A recuperação dos fragmentos hibridizados é seguido de amplificação e sequenciação paralela.  
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Sequenciação de larga escala 

Análise	
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Sequenciação de larga escala 

Aplicações	
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Sequenciação de larga escala 

96/132

Applications 

●Genome Sequencing
● De novo sequencing
● Resequencing
● Targeted (re)sequencing
● Mitochondrial sequencing
● Mutation detection
● Amplicon sequencing
● Amplicon Cancer Panel
● ...

●Transcript Expression Profiling
● RNA sequencing
● miRNA sequencing
● Deep-SAGE
● Deep-CAGE
● PAS : polyadenylation site
● ...

●Transcription factor binding
● ChIP sequencing

●Structural variation
●Metagenomics
●...
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Aplicações	


http://users.ugent.be/~avierstr/nextgen/nextgen.html 
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Sequenciação de larga escala 

ü  Detecção de centenas de loci em doenças com 
heterogeneidade genética 

ü  Rastreio de novas mutações em todo o genoma 

ü  Detecção de novos patogéneos 

ü  Susceptibilidade genética de doenças comuns 

ü  Farmacogenética 

ü  Epigenética 
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Sequenciação de larga escala 

Necessita ainda de: 

 

ü  Reproducibilidade técnica 

ü  Padrões de erro e viés sistemáticos 

ü  Preços mais baixos 

ü  Estratégias para gerir a descoberta 
acidental de mutações e variantes de 
significado duvidoso 
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History and future of DNA sequencing

In the beginning there was nothing.  
God said : 'Let there be light ! ' 
There was still nothing, but now you could see it.
(Dave Thomas)

3/132
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Susceptibilidade/ Prognóstico/ 
Farmacogenética 

2 The Australasian Genetics Resource Book – © 2007 www.genetics.edu.au

DNA GENETIC TESTING – screening for genetic conditions and genetic susceptibility 21
F A C T  S H E E T

Step 2:

Step 3:

Figure 21.2

deletion duplication
microarrays

Figure 21.3.

direct gene testing
indirect gene tracking or linkage

Direct gene testing 

Uses of direct gene testing in genetic testing and genetic screening

a) Diagnosis 

Figure 21.1: When testing the DNA, it is extracted from the tissue, cut into 
pieces by chemical ‘scissors’ and then the pieces are separated on a gel. The 
piece of DNA of interest that contains a particular gene can be selected from the 
20,000 or so genes in an individual’s DNA using a special chemical ‘probe’. 

Figure 21.2: The sequence of ‘letters’ in the DNA probe is opposite to that in 
the genetic code in the gene so that the probe hybridises with the gene. 

Figure 21.3: The two fragments of DNA represent the faulty gene copy and 
the working gene copy. The bands are heavier from persons A and C as there 
are two copies of the same gene at each band. Person A has two copies of the 
faulty gene; person B has one faulty copy and one working copy (ie. a carrier of 
the faulty gene) and person C has two copies of the working form of the gene.

Faulty gene copy

Working gene copy
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➥ Pode	  consis=r	  em	  deleções,	  duplicações,	  triplicações	  de	  centenas	  a	  milhões	  de	  pb	  	  

➥ Podem	  ser	  alterações	  pontuais	  de	  bases	  do	  DNA,	  detectáveis	  por	  sequênciação	  
directa	  

➥ Muito	  mais	  comuns	  do	  que	  as	  mutações	  associadas	  a	  doenças	  graves	  

➥ Localização:	  
Regiões	  codificantes	  

	  Regiões	  não	  codificantes	  

þ  Regulatórias	  

þ  Estabilidade	  de	  mRNAs	  

þ  …?	  

Predisposição genética & Variação Genética 

Variação Genética	
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§  Algumas	  variações	  de	  sequência	  têm	  pouco	  
ou	  nenhum	  efeito	  fenoRpico	  

§  Outras	  são	  directamente	  responsáveis	  por	  
doença	  

§  Entre	  estes	  extremos,	  fica	  a	  variação	  
responsável	  por:	  

	  

ü  Variabilidade	  fisiológica/	  anatómica,	  	  
ü  Intolerâncias	  alimentares,	  	  
ü  Ap=dões	  e	  talentos,	  
ü  Suscep=bilidade	  para	  infecções,	  	  
ü  Predisposição	  para	  doenças	  comuns,	  	  

ü  Reacções	  adversas	  a	  medicamentos.	  	  

Predisposição genética & Variação Genética 
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¤  APOE	  
ü  Allelo	  ξ4	  predispõe	  para	  doença	  de	  Alzheimer	  

¤  Tirosina	  quinase	  ERBB2	  	  
ü  Agressividade	  tumoral	  no	  CA	  da	  mama	  

ü  Resposta	  ao	  rastuzumab	  

¤  Variantes	  génicas	  no	  C3	  &	  Bf	  
ü  Prognós=co	  da	  nefropa=a	  por	  IgA	  

¤  Variação	  HLA-‐B*5701	  e	  Hsp70-‐Hom	  
ü  Abacavir	  pode	  ter	  efeitos	  laterais	  mais	  graves	  

¤  DRB1*01,	  DRB1*11	  e	  DRB1*07	  	  
ü  Prognós=co	  e	  resposta	  terapêu=ca	  na	  Púrpura	  de	  Henoch-‐Schonlein	  

Susceptibilidade/ Prognóstico/ Farmacogenética 
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Farmacogenética	


Susceptibilidade/ Prognóstico/ Farmacogenética 
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Farmacogenética	
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Farmacogenética	


Susceptibilidade/ Prognóstico/ Farmacogenética 
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A medicina personalizada é apenas um componente do cuidado médico orientado no 
paciente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü  Os profissionais de saúde devem também ter em conta a história pessoal, as exposições 
ambientais e as experiências sociais, quando informam do diagnóstico, no aconselhamento, 
nas intervenções preventivas e no tratamento. 

Medinica personalizada	


Susceptibilidade/ Prognóstico/ Farmacogenética 
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Prespectivas	


Susceptibilidade/ Prognóstico/ Farmacogenética 
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A validade e utilidade clinica  do teste genético 

ü  Encontrar a contribuição genética para a saúde e para a doença é de 
importância óbvia na compreensão da etiologia e patogénese, bem como para 
identificar alvos terapeuticos e prevenção. 

ü  Na prática clínica, a decisão de rastrear indivíduos para determinada doença 
depende de: 

•  Validade clínica 

Representa a forma como o genótipo prediz o fenótipo e vice-versa.  

•  Utilidade Clínica 

A forma como os resultados irão alterar o cuidado médico de um indivíduo e, 
consequentemente, a melhoria do prognóstico (médico e económico).  
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A validade e utilidade clinica  do teste genético Ética & teste genético 

 
TESTE GENÉTICO 
 

ü  DPN, especialmente para caracteríticas não relacionadas com doença 

ü  Diagnóstico pré-sintomático 

ü  Teste em crianças assintomáticas para genótipos que predispõem para doenças de início 
tardio 

PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO GENÉTICA 
 
ü  Dever de informar e permissão para informar 
 

§  Mau uso da informação genética 
 

Descriminação no emprego baseado no genótipo do empregado 
Descriminação em seguros de saúde….  

 
§  Rastreio genético 

 
   Estigmatização 
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