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ABSTRACT 

Introduction: The molecular cytogenetic technology of fluorescence in situ hybridization (FISH) allows the identification of 
submicroscopic chromosomal alterations in congenital diseases. The 22q11.2 deletion syndrome is one of the most frequent genetic 
diseases in humans, and has a very broad and variable clinical phenotype, which difficults the clinical diagnosis. Although it has 
the possibility of submicroscopic changes identification using array-comparative genomic hybridization (CGH), multiplex ligation-
dependent probe amplification (MLPA) and  bacterial artificial chromosomes (BACs)-on-beads; FISH probes are still used to diagnose 
or confirm the results of these techniques. Objective: The present study aimed to establish the technique of manufacturing DNA 
probes for FISH for the diagnosis of 22q11.2 deletion with reduced costs for the public health systems. Material and methods: In 
house development of FISH probe assays consists of several sequential processes. Initially the BACs were identified and selected, then 
they were grown, and, afterwards, their DNA was extracted and amplified. The amplified DNAs were labeled with fluorochromes 
by Nick-translation technique. After probes development, the validation was performed on normal control samples and on altered 
samples. Results and conclusion: On normal samples, we achieved 93.55% of sensitivity, 99.2% of specificity and 99.8% of 
efficiency. These manufactured probes cost 8.5 times lower than the commercial ones.

Key words: DiGeorge syndrome; in situ hybridization fluorescence; molecular probes.

RESUMO 

Introdução: A tecnologia de citogenética molecular de hibridização in situ fluorescente (FISH) permite a identificação de alterações cromossômicas 
submicroscópicas em doenças congênitas. A síndrome de deleção 22q11.2 é uma das doenças genéticas mais frequentes no ser humano e tem 
um fenótipo clínico muito amplo e variável, o que dificulta o diagnóstico clínico. Embora tenha a possibilidade de identificação de alterações 
submicroscópicas usando hibridização genômica comparativa baseada em microarranjos (array-CGH), multiplex ligation-dependent probe 
amplification (MLPA) e cromossomos artificiais bacterianos (BACs)-on-beads, as sondas para FISH ainda são utilizadas para diagnosticar ou 
confirmar os resultados dessas técnicas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi estabelecer a técnica de produção de sondas de ácido desoxirribonucleico 
(DNA) para FISH para o diagnóstico de deleção 22q11.2, com custos reduzidos para os sistemas de saúde pública. Material e métodos: 
O desenvolvimento interno de ensaios de sondas para FISH consiste em vários processos sequenciais. Inicialmente, os BACs foram identificados 
e selecionados; depois foram cultivados e, posteriormente, o seu DNA foi extraído e amplificado. Os DNAs amplificados foram marcados com 
fluorocromos pela técnica de Nick-translation. Após o desenvolvimento das sondas, foi efetuada a validação em amostras de controle normais 
e em amostras alteradas. Resultados e conclusão: Em amostras normais, conseguimos 93,55% de sensibilidade, 99,2% de especificidade e 
99,8% de eficiência. Essas sondas fabricadas custaram 8,5 vezes menos do que as sondas comerciais.

Unitermos: síndrome de DiGeorge; hibridização in situ fluorescente; sondas moleculares.
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Desenvolvimento e validação de sondas in house para FISH para a síndrome de deleção 22q11.2

RESUMEN 

Introducción: La tecnología de citogenética molecular de hibridación in situ fluorescente (FISH) permite la identificación de 
alteraciones cromosómicas submicroscópicas en enfermedades congénitas. El síndrome de deleción 22q11.2 es una de las 
enfermedades genéticas más frecuentes en el ser humano y tiene un fenotipo clínico muy amplio y variable, lo que dificulta el 
diagnóstico clínico. Aunque es posible identificar alteraciones submicroscópicas utilizando array-CGH (hibridación genómica 
comparada por microarreglos), amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples (MLPA) y cromosomas artificiales 
bacterianos (BACs)-on-beads, las sondas FISH todavía se utilizan para diagnosticar o confirmar los resultados de estas técnicas. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue establecer la técnica de producción de sondas de ácido desoxirribonucleico (ADN) FISH 
para el diagnóstico de deleción 22q11.2, con costos reducidos para los sistemas de salud pública. Material y métodos: El desarrollo 
interno de ensayos de sonda para FISH consta de varios procesos secuenciales. Inicialmente, se identificaron y seleccionaron 
BACs; luego se cultivaron y, posteriormente, se extrajo y amplificó su ADN. Los ADN amplificados se marcaron con fluorocromos 
utilizando la técnica de Nick-translation. Después del desarrollo de las sondas, se realizó una validación en muestras de control 
normales y en muestras alteradas. Resultados y Conclusión: En muestras normales, logramos una sensibilidad del 93,55%, una 
especificidad del 99,2% y una eficiencia del 99,8%. Estas sondas fabricadas cuestan 8,5 veces menos que las sondas comerciales.

Palabras clave: síndrome de DiGeorge; hibridación in situ fluorescente; sondas moleculares.

INTRODUÇÃO

A síndrome de deleção 22q11.2 apresenta um fenótipo 
clínico amplo e variável, caracterizado por dismorfia facial, 
imunodeficiência, alterações cardíacas congênitas, má 
formações de palato e alterações endócrinas. Também conhecida 
como síndrome de DiGeorge (OMIM*188400) e síndrome 
velocardiofacial (OMIM*192430), ela está associada a altos 
índices de comorbidades clínicas e psiquiátricas, além de déficit 
cognitivo(1). Ademais, atualmente é considerada a síndrome 
genética mais associada à esquizofrenia(2). É uma das doenças 
genéticas mais frequentes em humanos, apresentando frequência 
estimada de 1 em cada 3.000 a 4.000 nascidos vivos(3). É importante 
ressaltar que sua frequência pode variar de acordo com a amostra 
estudada e com a técnica empregada para detectar essa alteração(4). 
Devido à dificuldade de diagnóstico, alguns pacientes só recebem 
a confirmação da síndrome na idade adulta, ou como parte do 
acompanhamento diagnóstico de um familiar mais acometido(5). 
A detecção precoce dessa síndrome é fundamental para garantir 
um diagnóstico preciso ao paciente e seus familiares, indicando a 
terapia mais adequada e evitando seu agravamento.

Apesar da possibilidade de microdeleções de identificação de 
cromossomos pelas técnicas de array-CGH (hibridação genômica 
comparativa por microarranjo), multiplex ligation-dependent 
probe amplification (MLPA) e cromossomos artificiais bacterianos 
(BACs)-on-beads, sondas de hibridização in situ da fluorescência 
(FISH) continuam sendo empregadas para o diagnóstico ou como 
técnica para confirmação de resultados(6, 7). As sondas comerciais 
para a deleção 22q11.2 têm uma capacidade de detecção de cerca 

de 85% dos casos de deleção de 3 Mb(3) e geralmente consistem em 
uma sonda que hibridiza em uma região de síndrome associada 
a 22q11.2 TUPLE1 (HIRA) e outra que hibridiza em uma região 
de controle.

A técnica de FISH é usada para identificar a presença e 
localização de regiões específicas do genoma; emprega sondas 
de ácido desoxirribonucleico (DNA) genômico que são marcadas 
diretamente (com fluorocromos) ou indiretamente (usando 
haptenos)(8). Devido às diversas vantagens em relação ao 
cariótipo, a técnica de FISH tem sido considerada cada vez mais 
como uma complementação à análise cromossômica tradicional. 
Na citogenética clínica, a FISH é aplicada no diagnóstico pré e 
pós-natal e na detecção de alterações cromossômicas numéricas 
e estruturais, no mapeamento de loci gênicos e na revelação de 
alterações crípticas(9). Por conta da ampla difusão de técnicas 
citogenômicas nos últimos anos, a FISH também tem sido usada 
para confirmação e esclarecimento de resultados de array-CGH e 
polimorfismo de nucleotídeo único (SNP)-array(10-13).

Embora exista uma ampla gama de sondas FISH no 
mercado mundial, devido ao seu alto custo e à possibilidade de 
inovação, os ensaios de sondas manufaturadas in house ainda são 
empregados(3). Esses tipos de sondas são comumente desenvolvidos 
a partir de clones de BACs que consistem em plasmídeos de 
Escherichia coli, contendo fragmentos de sequências específicas 
de DNA humano (inserção) e um gene de resistência a antibióticos. 

No Brasil, o alto custo comercial das sondas FISH tem 
limitado intensamente seu uso para diagnóstico no sistema 
público de saúde, onde essa metodologia ainda não está disponível 
rotineiramente. Assim, dominar o desenvolvimento de sondas FISH 
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representa um avanço tecnológico para um diagnóstico padrão- 
-ouro mais acessível. Com isso, é possível oferecer aos pacientes 
um aconselhamento genético mais adequado e direto, além 
de possibilitar a coleta de dados epidemiológicos para estudos 
futuros. Além da aplicação da metodologia FISH no diagnóstico, a 
fabricação dessas sondas oferece um amplo leque de possibilidades 
à pesquisa citogenética, como a oportunidade de desenvolver novos 
produtos ainda não disponíveis no mercado, ou ainda, customizar 
alguns produtos já existentes de acordo com as nossas demandas. 
Assim, este estudo tem como objetivo desenvolver e validar sondas 
FISH in house para a síndrome de deleção 22q11.2.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostras

Para a análise de sensibilidade, especificidade e eficiência das 
sondas desenvolvidas, foram empregadas vinte amostras normais 
(controles negativos) de doadores voluntários saudáveis, alunos e 
funcionários da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA). A coleta de 4 ml de sangue periférico foi realizada 
em tubo de coleta apropriado. As amostras foram utilizadas apenas 
para validação das sondas desenvolvidas; o risco para os doadores 
estava associado apenas à própria coleta de sangue. O controle 
positivo foi obtido de uma amostra de paciente com deleção 22q11.2, 
previamente diagnosticado por sonda comercial, do Hospital da 
Criança Santo Antônio (HCSA). Não foram fornecidas informações 
do paciente, além dos resultados confirmatórios da síndrome, 
mantendo o anonimato. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa de ambas as instituições (2.348.732/1.871.676).

Seleção dos clones

As sequências de DNA ou genes de interesse foram obtidos no 
UCSC Genome Browser (https://genome.ucsc.edu) de acordo com a 
espécie humana, montagem hg19. Para marcação do gene TUPLE1 
(HIRA) na região 22q11.21, selecionamos o clone RP11-1057H19 e 
o clone RP11-825H3 na região 22q13.33 (Figura 1) para controle, 
ambos presentes na BAC End Pairs Library, adquirida da empresa 
BACPAC Resources Center (https://bacpacresources.org/).

Criamos e adquirimos primers específicos para 
cada sequência de acordo com o seguinte: RP11-
1057H19, 5’-CAACATCACCCTGACACCAA-3’ (direto) 
e 5’-CCACCACGCCAAGCTAAT-3’ (reverso); RP11-
825H3, 5’-AAACGTCTCACCGAGTTGAC-3’(direto) e 
5’-GGAGGATAAAGCAGGAGAAATGA-3’ (reverso) usando uma 
sequência de 600 pb de cada clone com a ferramenta PrimerQuest 
da Integrated DNA Technologies (https://www.idtdna.com/
Primerquest/Home/Index). Selecionamos primers que tinham 
em torno de 20 pb cada, e que geravam fragmentos de 200 a 
500 pb, com conteúdo de guanina e citosina de 45%-55%, e ponto 
de fusão entre 54°C e 60°C (Tabela). 

Cultivo de BACs

Os clones adquiridos foram cultivados durante a noite a 
37°C em incubadora bacteriológica, em 100 ml de LB Agar 3,5% 
(Affymetrix, Santa Clara, CA) com cloranfenicol a 34 µg/ml. Após 
o cultivo, quatro a oito colônias isoladas de tamanho médio foram 
selecionadas e colocadas em cultivos individuais contendo 3 ml 
de caldo LB 2% (Affymetrix, Santa Clara, CA) com cloranfenicol a 
34 µg/ml. O material remanescente de cada colônia foi empregado 
na etapa de verificação das inserções por reação em cadeia da 
polimerase (PCR).

TABELA – Descrição de primers e clones BAC
Sonda locus BAC bp Sequência de primer específico mT C/G
del22q 22q11.21 RP11-1057H19 332 F: 5’-CAACATCACCCTGACACCAA-3’ 55,2°C 50%

M: 5’-CCACCACGCCAAGCTAAT-3’ 55,6°C 55,6%
del22q 22q13.33 RP11-825H3 267 F: 5’-AAACGTCTCACCGAGTTGAC-3’ 55°C 50%

M: 5’-GGAGGATAAAGCAGGAGAAATGA-3’ 54,4°C 43,5%
BAC: cromossomos artificiais bacterianos; bp: pares de base; mT: temperatura de fusão; C/G: proporção citosina/guanina.

FIGURA 1 – Localização dos clones BAC no cromossomo 22

BAC: cromossomos artificiais bacterianos.
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Extração e amplificação de DNAs

Apenas as colônias que obtiveram confirmação de sequência 
específica por PCR foram utilizadas para o desenvolvimento da 
sonda. Após o crescimento de colônias únicas durante a noite 
em caldo LB, seu DNA foi extraído usando QIAmp® DNA Mini Kit 
(Qiagen, Venlo, Holanda) e quantificado em gel de agarose. Os 
DNAs com maior quantidade e qualidade foram selecionados e 
amplificados com REPLI-g® Mini Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA). 
Após a amplificação, os DNAs foram novamente quantificados em 
gel de agarose.

Marcação e precipitação de DNAs

A marcação fluorescente de DNAs foi realizada por Nick-
translation (Abbott, Chicago, IL), com cerca de 1 µg de DNA 
amplificado. Os DNAs e reagentes específicos foram incubados 
em Veriti 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems, Foster 
City, CA) durante 14 h a 15°C e, a seguir, permaneceram 
por 10 min a 70°C. O DNA RP11-1057H19 foi marcado 
com Red-dUTP (Abbott) e o DNA RP11-825H3 foi marcado com 
Green-dUTP (Abbott). Os DNAs marcados foram misturados 
individualmente com Salmon Sperm® DNA (Invitrogen), 
Human Cot-1® DNA (Invitrogen), acetato de sódio 3 M e etanol 
absoluto. Essas misturas permaneceram por 1 h a -85°C e em 
seguida foram centrifugadas com álcool 70% para lavagem dos 
pellets. Os pellets secaram à temperatura ambiente. O material 
precipitado foi dissolvido em tDenHyb-2 Solution® (Insitus, 
Albuquerque, NM) – após essa etapa, as sondas estavam prontas 
para serem aplicadas nas amostras em lâminas.

Cultura e processamento de amostras

As amostras de sangue passaram por um crescimento de 
72 h em PB-MAX® Karyotyping Medium (ThermoFisher Scientific, 
Waltham, MA) em uma incubadora de CO

2
 a 37°C. Após a 

cultura, uma solução de Colcemid® (ThermoFisher Scientific) 
foi adicionada às amostras por 20 min e, após centrifugação, os 
sobrenadantes foram removidos e o cloreto de potássio (KCl) foi 
adicionado a 37°C para choque hipotônico. Após 15 min, a ação 
da solução hipotônica foi interrompida com solução fixadora de 
Carnoy (3 metanol: 1 ácido acético glacial). Os pellets das amostras 
foram centrifugados e lavados com essa solução e, posteriormente, 
colocados a -8°C e armazenados em lâminas.

Pré-tratamento, hibridização e pós-lavagem

As lâminas previamente preparadas foram submetidas a 
lavagens com citrato de sódio, solução de pepsina, solução 

salina tamponada com fosfato (PBS) e solução de formaldeído. 
Em seguida, elas foram desidratadas em concentrações elevadas 
de etanol. Concluída essa etapa, o processo de hibridização 
foi iniciado. Para cada lâmina, 1,5 µl de cada sonda marcada foi 
misturada a 1 µl de tDenHyb-2 Solution® (Insitus); essa mistura 
foi coberta por uma lamínula que foi selada com cimento de 
borracha (Elmer’s, Atlanta, GA). Após a secagem completa 
do cimento, as lâminas foram incubadas a 85°C por 10 min 
para a codesnaturação dos DNAs. O material das lâminas foi 
hibridizado em câmara úmida a 37°C por 18 a 44 horas. Após o 
período de hibridização, as lâminas foram lavadas em soluções 
de citrato de sódio e Tween-20 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) e, 
a seguir, em soluções contendo apenas citrato de sódio. Depois 
desse processo, a contracoloração DAPI (4’, 6-diamidino-2-
fenilindol) (Abbott) foi aplicada e uma lamínula foi colocada 
sobre ela.

Análise e validação

A análise foi realizada em microscópio de fluorescência 
Axio Imager Z2 (Zeiss, Oberkochen, Alemanha), e os registros 
fotográficos foram criados usando Isis® (MetaSystems, 
Altlussheim, Alemanha). A contagem de células, o teste de 
desempenho e os critérios de validação das sondas seguiram 
as recomendações do Manual do Laboratório de Citogenética 
AGT(3), e foram realizados por dois analistas treinados. As células 
foram avaliadas com filtros Green-49303 (Chroma, Bellows 
Falls, VT) e Orange-49305 (Chroma) para detecção individual 
de sondas. Utilizamos filtro triplo DAPI/FITC/TexasRed-61002 
(Chroma) para a visualização de sondas do conjunto em 
desenvolvimento. Para células normais, eram esperados 
dois sinais verdes e dois sinais vermelhos e, para as anormais, dois 
verdes e um vermelho (Figura 2). Os dados analisados foram 
registrados e usados para realizar a avaliação da sensibilidade, 
especificidade e eficiência das sondas desenvolvidas. Para o 
cálculo da sensibilidade, contamos 4.000 interfases em 20 
amostras normais – 200 interfases de cada uma, considerando 
sinais de sonda padrão verde/vermelho em cada célula analisada. 
Para o cálculo da especificidade, analisamos pelo menos 100 
metáfases nas 20 amostras normais. Para garantir com precisão 
a localização cromossômica, utilizamos uma ferramenta de 
captura de imagens Isis® (MetaSystems), denominada DAPI 
reversa, que facilita a identificação cromossômica com base no 
padrão de bandas adotado pela citogenética convencional. Por 
fim, a eficiência foi de acordo com a porcentagem de células 
analisáveis hibridizadas, entre 4.000 células contadas como 
amostras normais. Em uma amostra anormal, analisamos 200 
interfases e sete metáfases.

Desenvolvimento e validação de sondas in house para FISH para a síndrome de deleção 22q11.2
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FIGURA 2 – A sonda FISH del22q11.2 sinaliza o padrão standard em metáfase e interfase 
de células normais e anormais

FISH: hibridização in situ da fluorescência.

Metáfase

Metáfase

Interfase

Interfase

Sinais standard em 
célula normal: dois sinais 
vermelhos e dois sinais 
verdes.

Sinais standard em 
célula anormal: um sinal 
vermelho e dois sinais 
verdes.

RESULTADOS 

As sondas desenvolvidas por nós detectaram a deleção em 
uma amostra anormal, tanto nas interfases (Figura 3A) quanto 
nas metáfases (Figura 4A-B). Contamos 4.000 interfases nas 
amostras normais e 3.786 apresentaram o padrão standard 
(Figura 3B), resultando em uma sensibilidade de 93,55%. Para 
cada núcleo, a média de sinais esperados era 187,1 (180-195). 
Analisamos também 125 metáfases (Figura 4C-D), dentre as 
quais apenas uma não apresentava os sinais do padrão standard, 
resultando em uma especificidade de 99,2%. Das 4.000 interfases 

FIGURA 3 – A sonda FISH del22q11.2 sinaliza o padrão standard na interfase de células 
anormais (A) e normais (B) 
FISH: hibridização in situ da fluorescência.

FIGURA 4 – A sonda FISH del22q11.2 sinaliza o padrão standard na metáfase de células 
anormais (A-B) e normais (C-D) 
FISH: hibridização in situ da fluorescência.

analisadas, 3.991 apresentaram hibridização, mostrando uma 
eficiência de 99,8%. Em média, das 200 interfases analisadas por 
amostra, 199,5 (196-200) hibridizaram.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os ensaios de sonda FISH podem ser aplicados em diferentes 
estudos de investigação genômica. Mesmo com o desenvolvimento 
de tecnologias mais novas e de alta resolução, a FISH isolada 
ou associada a outras técnicas continua sendo utilizada no 
diagnóstico de doenças congênitas e neoplasias(14-17). Devido aos 
altos custos das sondas comerciais em nosso país, realizamos o 
desenvolvimento de sondas FISH em nosso laboratório.

Além da implementação da técnica, conseguimos reduzir o 
custo da sonda por amostra a um valor de US$ 8,9 para a sonda 
desenvolvida in house em vez do custo original de US$ 76 por 
amostra. No Brasil, outro fator que afeta a ampla utilização de 
sondas comerciais é o tempo de entrega e, como não há fabricante 
comercial em nosso país, devemos importar esses produtos do 
exterior com um prazo de entrega de aproximadamente de 70 dias. 

Durante a implementação da técnica, também desenvolvemos 
outras sondas, incluindo um conjunto para identificação dos 
genes de fusão BCR-ABL1 (do inglês breakpoint cluster region-
Abelson1, região do ponto de quebra-Abelson1). Na análise, 

Luiza Emy Dorfman; Patrícia Trevisan; Diego A. Paskulin; Maiara A. Floriani; Luiza Carolina R. Scherner; Naiane C. Bassani; Andressa S. Santos; Rafael F. M. Rosa; Paulo Ricardo G. Zen



6
e4082021

observamos sinais inespecíficos em relação à sonda BCR. Usando 
a ferramenta DAPI reversa, observamos que os sinais sempre 
apareciam nos mesmos cromossomos e, por isso, usamos a 
ferramenta de pesquisa de alinhamento local básica (ferramenta 
BLAST) (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) para comparar a 
sequência do clone com outras sequências humanas e verificar sua 
especificidade em relação à sequência de interesse. Confirmamos 
a compatibilidade das sequências do clone com outras regiões 
que não a dos cromossomos 22. Portanto, sugerimos fortemente 
a inclusão da etapa de verificação da sequência do clone na 
ferramenta BLAST antes da aquisição do clone. Essa etapa deve ser 
incluída nos protocolos de qualquer estudo que use BACs e exija 
similaridade.

Os próximos objetivos do nosso grupo de pesquisa são o 
desenvolvimento de sondas projetadas para o diagnóstico de 
outras síndromes de microdeleção cromossômica, como Prader-
Willi/Angelman, Williams-Beuren, e também para o diagnóstico 
de neoplasias, incluindo inv(16) (p13.1q22), t(15;17)(q22;q12) 
que são frequentes na leucemia mieloide aguda.
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