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As mutações dinâmicas consistem na expansão do número de unidades 
repetitivas, tipicamente constituídas por 
tripletos, presentes num determinado gene ou 
na sua vizinhança. 

Em condições normais, um indivíduo é 
portador de um número reduzido de tripletos 
repetidos sequencialmente. Quando o 
número de repetições ultrapassa um limiar 
crítico a mutação torna-se patogénica, sendo 
esta a causa de várias doenças genéticas. 
Na expansão de diferentes tripletos o limiar 
crítico é diferente. 

A severidade da doença e a idade a que 
os primeiros sintomas surgem depende do 
número de repetições do tripleto. 

A antecipação é um fenómeno 
associado às mutações dinâmicas. Consiste 
no aumento de gravidade da expressão de 
um determinado gene numa família, em 
gerações sucessivas. A idade de 
manifestação da doença pode também ser 
antecipada ao longo das gerações. 

A pré-mutação é um estádio 
intermédio entre o normal e a expressão 
fenotípica da mutação em que o número de 
repetições é além do limite normal, mas ainda 
abaixo do limiar crítico. 

 Como este número de repetições é 
muito próximo do limiar crítico, a 
probabilidade da descendência vir a 
manifestar a doença aumenta devido ao 
fenómeno da antecipação.  

O deslizamento na replicação do DNA e o 
crossing over entre repetições desalinhadas 
são duas fontes possíveis de expansão.  

Este tipo de mutação pode conduzir a 
perda de função ou com ganho de função 
tóxica da proteína (s). 

Expansões associados com perda de função são tipicamente maiores do que as 
expansões que correspondem a um ganho de função tóxica da proteína. 

A repetição de diferentes tripletos levam a diferentes patologias. 
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Por exemplo, a doença de huntington resulta da expansão do tripleto CAG enquanto 
que a doença do X-frágil resulta da expansão do tripleto CGG. 

Várias doenças neurodegenerativas são causadas por uma expansão do tripleto CAG 
que codifica o aminoácido glutamina. 

 Uma vez que este tripleto é encontrado na região codificadora do gene em questão, a 
expansão da CAG tripleto leva à produção de proteínas com um maior número de 
glutaminas (tracto poliglutamínico). 

 
Doenças Neurodegenerativas 

Neurodegeneração é a perda progressiva da estrutura ou da função neuronal, 
levando à morte dos neurónios. Doenças neurodegenerativas diferem umas das outras no 
gene afectado. 

 

Estas doenças são caracterizadas por: 
• Um início insidioso e progressão crônica. 
• Anatomicamente, algumas partes do cérebro, medula espinhal e nervos periféricos 

falham e os neurônios dessa região começam a morrer. 
 

Doença de Huntington 
A doença de Huntington (HD), autossómica dominante, é uma das doenças mais 

prevalentes das doenças neurodegenerativas que são provocadas pela expansão da 
cadeia de poliglutaminas (expansão do tripleto CAG). 

A presença dessa expansão, na região codificante do gene IT-15 localizado no 
cromossoma 4, que codifica para a proteína Huntington (htt), leva ao aparecimento de 
uma cadeia de poliglutaminas aumentada na proteína expressa, desencadeando efeitos 
neurotóxicos devidos ao ganho de função tóxica na proteina. O domínio de poligluatamina 
nesta proteína contém normalmente cerca de 20 resíduos de glutaminas em indivíduos 
não afectados e expande para um valor superior a 35 glutaminas em pacientes com HD. 

A proteína htt desempenha várias funções nos humanos: a nível dos neurónios 
adultos e viabilidade celular; no equilíbrio da homeostase do ferro; na regulação da 
transcrição através da interacção com numerosos factores de transcrição e outras 
proteínas envolvidas na regulação da produção de mRNA; no tráfego, sinalização 
intracelular e endocitose. A expansão do tracto poliQ da proteína htt pode resultar na 
acumulação da htt no núcleo, no citoplasma, na formação de agregados de htt ou htt e 
outras proteínas e, finalmente, em citotoxicidade. 

A doença de Huntington pode apresentar uma grande variedade de sintomas, devido 
aos variados papéis em que a htt está envolvida. Existe um elevado grau de variação na 
idade de início associado a cada comprimento de repetição CAG. 

O diagnóstico da doença de Huntington pode dever-se a suspeita clinica ou histórico 
familiar. Nos dois casos, a confirmação é realizada por análise do gene por PCR (que 
permite detectar genes com até 115 repetições CAG.) 

Até hoje não existe cura para a doença de Huntington, apenas se pode tentar 
minimizar os sintomas característicos. 


