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SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN 
 

A síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS) é a desordem de crescimento mais comum na infância, 

ocorrendo com uma frequência de 1 em cada 13 700 nascimentos vivos. Existem múltiplas causas, 

mas a grande maioria dos casos está relacionada com problemas na regulação da transcrição no 

imprinted domain do cromossoma 11p15.5, devido a mutações ou alterações epigenéticas. Aquela 

região do cromossoma referido é assim chamada por ter sofrido um processo de genomic imprinting. 

Genomic imprinting é um mecanismo epigenético pelo qual a expressão génica é alterada de acordo 

com a origem parental do alelo. Isto significa que as duas cópias de cada gene herdadas, a materna e 

a paterna, têm diferentes níveis de expressão. Mais especificamente, uma das cópias é muito mais 

ativa do que a outra. Esta expressão diferenciada é regulada por outros mecanismos epigenéticos 

que são extrínsecos a mudanças na sequência primária de nucleótidos, tais como metilação do DNA, 

modificação das histonas e non-coding RNAs. Os genes presentes nestas regiões são regulados por 

ICs (imprinted control regions). A IC1 e a IC2 sofrem metilação, originando regiões diferentemente 

metiladas (DMRs). Há vários genes no imprinted domain do cromossoma 11p15.5. Genes como o 

CDKN1C (cyclin-dependent kinase inhibitor 1C), KCNQ1 e H19 (non-coding RNA) são expressos 

maternalmente num indivíduo saudável, enquanto o IGF2 (insulin-like growth factor) e o KCNQ10T 

são expressos na cópia herdada pelo pai. Os dois genes mais envolvidos na BWS são o CDKN1C e o 

IGF2.  

 

O gene CDKN1C é regulado pala IC2, que necessita de sofrer um processo de metilação para 

conseguir regular a atividade do gene. Pelo menos 50% dos casos de BWS resultam de alterações na 

metilação da IC2. Acontece um caso de “hipometilação”, em que a IC2 tem poucos grupos metilo 

ligados a ela. Consequentemente, não é capaz de regular o CDKN1C, reduzindo a atividade do gene. 

Uma vez que a proteína codificada por este gene é responsável por restringir o crescimento, uma 

redução na atividade deste gene leva a um crescimento exagerado e a um elevado risco de 

desenvolvimento de tumores. Em alguns casos de BWS, foram identificadas deleções em pequenas 

regiões da IC2, o que também compromete a atividade do gene. Podem também ocorrer mutações 

no próprio gene CDKN1C (10%). 

 

A proteína codificada por este gene é a cyclin-dependent kinase inhibitor 1C. Há muitos inibidores de 

cinases dependentes de ciclinas, que, como o nome sugere, são responsáveis pela inibição daquelas 

cinases. Estas regulam o ciclo celular e precisam de ter uma ciclina ligada a elas para se tornarem 

ativas. As ciclinas ativam as cinases dependentes de ciclinas (CDK) por desfosforilação das mesmas. O 

que estes inibidores fazem é interagir com as CDK e impedir a sua atividade, normalmente durante a 

fase G1 ou em resposta a sinais do ambiente ou de DNA com problemas. Os inibidores ligam-se às 

CDK e distorcem a ligação das ciclinas, comprometendo a atividade das cinases. Assim, o CDKN1C 

funciona como um supressor de tumores, por inibir a progressão do ciclo celular. 

 

IGF2 (insulin-like growth factor 2) é um fator de crescimento estruturalmente semelhante à insulina. 

Desempenha um importante papel no crescimento e no desenvolvimento pré-natal (não está muito 

ativo no adulto), promovendo a divisão celular em vários tecidos diferentes. A regulação do gene 

IGF2 é feita pela IC1. Alguns casos de BWS (7%) resultam de alterações na metilação da IC1, 

provocando uma “hipermetilação”. Este aumento na metilação leva a um aumento da atividade do 

gene. A consequência é um crescimento exagerado e grande risco de aparecimento de tumores. 

Podem também ocorrer deleções em partes da IC1. Outra possibilidade é o processo de genomic 

imprinting não ocorrer correctamente e, em vez de apenas a cópia do pai estar ativa, ambas as 
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cópias materna e paterna estarem ativas. Isto também resulta numa expressão exagerada do gene 

IGF2, aumentando a quantidade de fator de crescimento que as células podem produzir, o que 

também pode estimular o desenvolvimento de células tumorais. Como este fator de crescimento 

está mais ativo antes do nascimento, podem ocorrer tumores embrionários. Em 20% dos casos de 

BWS, existe uma dissomia uniparental paterna, o que também pode levar a uma expressão 

demasiada do gene IGF2. 

 

Para além das causas acima referidas, o BWS pode estar associado a translocações, duplicações ou 

inversões (2%) e em cerca de 10% dos casos a causa é desconhecida. 

 

Sintomas e consequências da BWS 

Como já pudemos concluir, esta síndrome provoca um crescimento exagerado do corpo, cujo 

tamanho será superior ao normal. Muitas crianças com BWS nascem com uma abertura na parede 

abdominal (onfalocele), o que pode levar a hérnias umbilicais e dos órgãos abdominais. A maior 

parte das crianças apresenta uma língua anormalmente grande (macroglossia), o que pode interferir 

com a respiração, a deglutição e a fala. Outra grande característica é a visceromegalia, caracterizada 

pela presença de órgãos abdominais maiores do que o normal. A hipoglicémia também é comum no 

BWS, normalmente associada a uma hiperinsulinémia. Isto deve-se a anormalidades nos canais de 

potássio das células beta do pâncreas, o que acontece quando o problema é uma dissomia 

uniparental paterna ao nível do cromossoma 11p15. O mecanismo através do qual esta dissomia 

uniparental paterna provoca um defeito nos canais de potássio ainda está por determinar. Crianças 

com BWS têm um grande risco de desenvolvimento de tumores, particularmente uma forma de 

cancro do rim designada Wilms’ tumor (que ocorre em 5-7% das crianças), um cancro do tecido 

muscular designado Rhabdomyosarcoma e uma forma de cancro do fígado chamada 

hepatoblastoma. A maior parte dos tumores associados à BWS ocorrem nos primeiros 8 a 10 anos. 

 

Diagnóstico 

O elevado peso à nascença é indicativo da doença. Pode ser confundida com outras causas. (ex: pais 

diabéticos, incorrecta alimentação da mãe, entre outros). Entre outros indicativos da BWS estão a 

sutura metópica (que resulta do encerramento prematuro dos ossos do crânio), um aumento de 

tamanho dos rins, fígado e baço e hipoglicémia. Para um diagnóstico mais correto deve proceder-se a 

análises ao sangue, ecografia e ressonância magnética, raios-X do abdómen e de ossos longos e, 

obviamente, estudos citogenéticos focando o cromossoma 11p15 e o seu padrão de metilação.  

 

Tratamento 

Os doentes com BWS podem ter uma vida normal. Os períodos pré-natal e neonatal são críticos para 

um correto desenvolvimento intelectual e físico do doente. A cura desta síndrome ainda não é 

possível, podendo vir a beneficiar do desenvolvimento da terapia génica. Alguns sintomas podem, no 

entanto, ser tratados. A hipoglicémia deve ser corrigida por doses intravenosas de fluidos. Deve 

recorrer-se a intervenções imediatas, tais como reparações cirúrgicas de órgãos afetados e remoção 

de tumores. De modo a evitar complicações da doença deve proceder-se a doseamento da α-

fetoproteína, que é um indicador de tumor quando aumentado ou presente em indivíduos com idade 

superior a aproximadamente um ano, e imagiologia preventiva periódica para deteção destes 

tumores. No período neo-natal, as ecografias podem ajudar a detetar anomalias dos órgãos, 

nomeadamente o elevado volume dos rins. 

Carolina Curto (T4), Inês G. Costa (T4), Rui Duarte (T4) e Sandra Cró (T4) 
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