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RESUMO 
 

 

Carvalho LC. Avaliação clínica, laboratorial, genética e ovariana de pacientes 
46,XX com deficiência da atividade do P450c17: uma revisão [Dissertação]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2015. 
 
A hiperplasia adrenal congênita (HAC) por deficiência no P450c17 é uma 
doença de herança autossômica recessiva raramente relatada em pacientes 
46, XX. Nosso objetivo foi o de caracterizar o fenótipo e genótipo desta doença 
rara revendo os dados clínicos, laboratoriais, genéticos, e da função ovariana 
de pacientes 46,XX de uma coorte brasileira avaliada no HCFMUSP e dos 
casos já publicados na literatura. Foram avaliados retrospectivamente os dados 
de 18 pacientes brasileiras pertencentes a 12 famílias avaliadas no HCFMUSP, 
e revisados os dados de literatura de pacientes de 10 coortes com deficiência 
da atividade P450c17 (14 pacientes, 6 delas com defeitos no CYP17A1 e 8 
com defeitos no POR). Fenótipo: A maioria das pacientes apresentou-se com 
amenorreia primária (74 %) e 90 % das pacientes não desenvolveram pubarca; 
69,5 % das pacientes apresentavam hipertensão arterial no momento do 
diagnóstico. Observamos uma alta incidência de distúrbios psiquiátricos (76%), 
como depressão, ansiedade e síndrome do pânico, em nossa coorte, mas não 
foram encontrados relatos na literatura. O ultrassom mostrou um aumento de 
pelo menos um dos ovários em 87 % dos pacientes antes do tratamento e 
macrocistos ovarianos em 65%, 6 pacientes (26%) referiram terem sido 
submetidas a cirurgia anterior para tratamento de torção ou ruptura de ovário. 
O tratamento com dexametasona, estrogênio e progesterona resultou em 
redução efetiva do volume ovariano. Todos os pacientes apresentaram níveis 
basais elevados de progesterona e LH e redução dos níveis de androgênios. 
Não observamos correlação entre os níveis de LH, da relação LH/FSH e de 
progesterona com o volume ovariano nos dois defeitos. Genótipo: O estudo 
molecular revelou que 17 pacientes de nossa coorte apresentavam mutações 
inativadoras no gene CYP17A1 e 1 paciente no gene POR. Duas novas 
mutações foram identificadas no gene CYP17A1, a p.R362H no éxon 6 e a 
p.G478S no éxon 8. A mutação mais prevalente no CYP17A1 foi a p.W406R 
identificada em 41 % das nossas famílias. Algumas das mutações no CYP17A1 
foram encontradas apenas na coorte brasileira, mas a mutação p.A287P 
encontrada no gene POR em uma das nossas pacientes é a mais prevalente 
na literatura. Em relação à etnia, houve um predomínio dos defeitos 
moleculares no CYP17A1 em pacientes chinesas e brasileiras, enquanto que 



os defeitos no gene POR foram mais relatados nas pacientes europeias e norte 
- americanas. Em conclusão, a análise retrospectiva do fenótipo, genótipo e 
morfologia ovariana de trinta e duas pacientes 46,XX portadoras de deficiência 
da atividade P450c17, nos permitiu destacar os seguintes aspectos: a 
importância da dosagem da progesterona basal para este diagnóstico, a alta 
prevalência de aumento dos ovários com a presença de macrocistos ovarianos 
com risco de torção, e de transtornos psiquiátricos identificados em nossa 
coorte. Acreditamos que esta revisão possa contribuir para o diagnóstico mais 
precoce desta rara doença congênita. 
 
Descritores: Amenorreia; Proteína CYP17A1; Anormalidades congênitas; 
Deficiência de 17,20-liase; Cistos ovarianos; Corticosteroides; Progesterona; 
Esteroide 17-alfa-hidroxilase/deficiência; Citocromo P-450. 
 

 



ABSTRACT 

 

 

Carvalho LC. Clinical, ovarian, laboratory and genetic aspects of 46,XX 
patients with dysfunction of the P450c17 activity: a review [Dissertation]. São 

 
 
Congenital adrenal hyperplasia due to P450c17 deficiency is rarely reported on 
46,XX patients. Our aim was to characterize the phenotype and genotype of this 
rare disorder reviewing the clinical, laboratory, genetic and ovarian imaging of 
46,XX patients of our cohort and of other already reported cases. We 
retrospectively reviewed 32 patients with deficiency of P450c17 activity: 18 
Brazilian patients belonging to 12 families and 10 cohorts already published 
(fourteen 46,XX patients, 6 of them with CYP17A1 defects and 8 with POR 
defects). Phenotype: most patients had primary amenorrhea (74%) and 90% of 
the patients did not develop pubarche; 69.5% of the patients had blood 
hypertension at diagnosis. We observed a high incidence of psychiatric 
disorders such as depression, anxiety and panic (76%) in our cohort but no 
reports were found in the literature. Ultrasound showed an increase of at least 
one of the ovaries in 87% of the patients before treatment and ovarian 
macrocysts in 65% of them; 6 patients (26%) had had previous surgery for 
twisting or ovarian rupture. Treatment with dexamethasone, estrogen and 
progesterone resulted in ovarian volume reduction. All patients showed 
elevated basal progesterone and LH and levels, and decreased androgen 
levels. There was no correlation between the levels of LH and progesterone and 
of LH/FSH ratio and the ovarian volume in both defects. Genotype: the 
molecular study showed that 17 patients from our cohort had inactivating 
mutation in the CYP17A1 gene and 1 in POR gene. Two novel mutations were 
identified in the CYP17A1 gene, the p.R362H in exon 6 and p.G478S in exon 8. 
The most prevalent mutation in the CYP17A1 was the p.W406R, identified in 
41% of our families. Some of the CYP17A1 mutations were found only in the 
Brazilian cohort, but the mutation p.A287P found in the POR gene is the most 
prevalent in the literature. Regarding the ethnicity of the defects, there was a 
predominance of Chinese and Brazilian patients with defects in the CYP17A1 
whereas defects in POR were most reported in European and North-American 
subjects.Conclusion: In this data review of thirty-two 46,XX patients with 
dysfunction of P450c17 activity we characterized the phenotype and genotype 
of this rare disorder and emphasize: the importance of basal progesterone 



measurement for this diagnosis, the high prevalence of ovarian macrocysts with 
risk of twisting, and the psychiatric disorders. We believe that this review may 
contribute to the early diagnosis of this disorder. 
 
Descriptors: Amenorrhea; CYP17A1 protein; Congenital abnormalities; 17,20-
lyase deficiency; Ovarian cysts; Steroid; progesterone; Steroid 17-alpha-
hydroxylase; Cytochrome P450. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

As glândulas suprarrenais sintetizam, a partir do colesterol, três tipos 

de hormônios esteroides: os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os 

hormônios sexuais. O cortisol, principal glicocorticoide produzido, inibe a 

produção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e do hormônio 

hipotalâmico liberador da corticotrofina (CRH) por um mecanismo de 

retroalimentação. 

A hiperplasia suprarrenal congênita é a denominação de um grupo de 

doenças de herança autossômica recessiva, caracterizadas pela deficiência 

de uma das enzimas que fazem parte da biossíntese do cortisol (Figura 1). 

Além da deficiência de cortisol, os diferentes tipos de hiperplasia podem, em 

virtude do excesso de ACTH, ter associado o aumento ou redução da 

produção de mineralocorticoides e esteroides sexuais1. 

 

 
Figura 1 - Representação esquemática da esteroidogênese suprarrenal 
mostrando os hormônios produzidos a partir dos respectivos substratos, 
além das enzimas e dos fatores responsáveis pela transformação hormonal. 
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A esteroidogênese também ocorre nas gônadas com a produção dos 

esteroides sexuais por meio do estímulo da gonadotrofina coriônica (hCG), e 

das gonadotrofinas hipofisárias, LH e FSH. É com a estimulação do eixo 

hipotálamo-hipófise-ovários que ocorre a regulação do ciclo menstrual 

feminino. A ovulação ocorre após o pico do LH, que desencadeia o 

rompimento de um folículo ovariano que se desenvolveu. 

 

 

1.1  Deficiência da atividade do P450c17 
 

P450c17 é uma enzima do grupo do citocromo P450 microssomal, a 

qual é bifuncional, necessária para produção de glicocorticoides (atividade 

-hidroxilase) e de esteroides sexuais (atividade de 17,20-liase)2. 

A deficiência combinada da atividade da 17 -hidroxilase e da 17-20-

liase foi descrita, pela primeira vez, por Biglieri et al., em 19663. Trata-se de 

uma doença autossômica recessiva muito rara, correspondendo a 1% de 

todos os casos de hiperplasia adrenal congênita, e é, geralmente, relatada 

na literatura por meio de casos isolados4. A produção hormonal da 

suprarrenal se dá por suas três camadas: glomerulosa, fasciculada e 

reticular. O ACTH estimula, fisiologicamente, as camadas fasciculada e 

reticular. A 17 -hidroxilação não participa da via dos mineralocorticoides, 

assim, somente a produção de cortisol e de androgênios está prejudicada 

neste defeito enzimático5,6. 

O P450c17 é codificada por um gene denominado de CYP17A17. 

 
 
1.2  O gene CYP17A1 
 

O CYP17A1 humano tem 13 Kb, é constituído por oito éxons e sete 

íntrons abrangendo 8.673 pb, foi mapeado no cromossomo 10q24-q25 e é 

expresso nos tecidos suprarrenal, gonadal e no sistema nervoso 

central8.Este gene é responsável pela codificação de uma única enzima  o 
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citocromo P450c17, que catalisa a sequência de duas reações distintas: a 

-hidroxilação dos esteroides C21 e a clivagem do carbono C17, 20, 

convertendo os esteroides C21 a C19, exercendo as atividades de 17-

hidroxilação e 17,20-liase, respectivamente, atuando, portanto, na produção 

-hidroxilase) e na produção de 

esteroides sexuais (atividade da 17,20-liase)2,9. A primeira descrição do 

gene CYP17A1 foi feita por Picado-Leonard e Miller em 198710. 

Até o momento, já foram descritas cerca de 100 mutações no CYP17, 

entre elas, as mutações p.W406R, p.R362D, p.P428L e p.Y329D detectadas 

em famílias brasileiras4-6,11-17 (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Esquematização do CYP17A1 com as mutações já descritas. Em 
azul, estão as mutações já descritas em pacientes brasileiras, sublinhadas 
estão as mutações que afetam, principalmente, a atividade de 17,20 liase. 
 

A atividade 17,20-liase depende da atividade das proteínas acessórias: 

P450 oxidorredutase (POR) e citocromo B -

hidroxilase depende apenas da POR (Figura 3). Os efeitos da POR e do B5 

nas atividades do P450c17 foram bem analisados em estudo prévio e 

comprovou-se que a atuação do citocromo b5 é apenas na atividade da 

17,20-liase18. 
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Figura 3 - Efeito da POR e B5 nas atividades do P450c17. Na figura A observa-
se que utilizando-se -
hydroxypregnenolona somente através da presença da POR (OR=oxirredutase), 
independente da adição de B5. Na figura B, utilizando-se -
hydroxypregnenolona, houve produção de Deidroepiandrosterona através da adição 
tanto da POR, quanto do B5, comprovando a importante participação do B5 nessa 
etapa. Na figura C, utilizando-se como substrato a Progesterona, houve produção de 

-hydroxyprogesterona somente através da presença da POR (OR=oxirredutase), 
independente da adição de B5. Na figura D, utilizando- -
hydroxyprogesterona, houve produção efetiva de Androstenediona através da 
participação conjunta, tanto da POR, quanto do B5, comprovando a importante 
participação do B5 nessa etapa também18,19. 
 

1.3  O gene POR 
 

A POR é uma oxidorredutase tipo flavoproteína, composta por 78 KDa 

e 680 aminoácidos que transfere elétrons do NADPH para as enzimas do 

citocromo P450 microssomal, incluindo as da via esteroidogênica P450c17 

-hydroxilase/17,20 liase, codificadas pelo CYP17A1), P450c21 (21-

hidroxilase, codificada pelo CYP21A2) e P450 aro (aromatase, codificada 

pelo CYP19A1), além da P450c51 (codificada pelo CYP51A1  atua na 

síntese de colesterol); e participa da metabolização hepática de drogas pelas 

enzimas do grupo citocromo P45020. O gene humano da POR está 

localizado no cromossomo 7, possui 15 éxons, e é altamente polimórfico, já 

tendo sido descritas, aproximadamente, 50 mutações21. 
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1.4 O gene CYB5 
 

O citocromo B5 (CYB5) é uma proteína que recebe elétrons da POR, e 

participa da transferência de elétrons para algumas reações do citocromo 

P450, incluindo a estimulação da atividade da 17,20-liase do P450c17 em 

humanos, e não da 17 -hidroxilase22,23. Tem sido demonstrado que o B5 

não é um efetivo doador de elétrons, mas que atua como um fator alostérico 

que promove a interação da POR com o P450c17, aumentando a atividade 

da 17,20-liase, sem influenciar a atividade da 17 -hidroxilase22. O gene 

humano do CYB5 está localizado no braço longo do cromossomo 18 na 

posição 22.3, e possui 6 éxons. O principal papel fisiológico do CYB5 é 

reduzir a meta-hemoglobina (hemoglobina férrica) à hemoglobina normal 

(HB ferrosa), ligada ao oxigênio, portanto, indivíduos com deficiência no 

CYB5 também apresentam acúmulo de meta-hemoglobina22,24. O CYP17A1, 

a POR e o CYB5 também participam da produção estrogênica ovariana, 

estimulada pelas gonadotrofinas (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - O transporte de elétrons para P450c17. 
A POR, ligada ao retículo endoplasmático, recebe um par de elétrons a partir de 
NADPH e transfere-os para a FAD (flavina-adenina-dinucleotídeo). O recebimento dos 
elétrons provoca uma mudança conformacional no POR, permitindo que os anéis 
isoaloxazina da FAD e FMN (radical flavina-mononucleotídeo) venham juntos para que 
os elétrons passem do FAD para a FMN. O POR, em seguida, retorna para a sua 
orientação original, permitindo que o domínio de FMN interaja com o local de ligação ao 
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parceiro redox do P450c17. Os elétrons, em seguida, viajam através da proteína 
P450c17 para chegar ao grupo heme e mediar a catálise. A interação de POR com 
P450c17 é coordenada por resíduos acídicos carregados negativamente sobre a 
superfície doadora de elétrons do domínio de FMN carregado positivamente e resíduos 
básicos no sítio de ligação de parceiros redox da parte côncava da P450c17. A 
interação do P450c17 e POR é facilitada pela ação alostérica do citocromo b5, e pela 
fosforilação de serina da P450c171,22,24. 
  

A deficiência do P450c17 (formas completa e parcial), portanto, pode 

ser decorrente de mutações no próprio CYP17A1 ou no gene POR. Também 

pode ser devida à alteração da ação isolada da 17,20-liase em razão da 

mutação no CYP17A1 no local de ligação ao citocromo b5 e da mutação no 

próprio CYB51,22,25. 

 
 
1.4.1 Determinação das atividade de 17 -hidroxilação ou 17,20 liase 
 pelo P450c17  

 

Três fatores regem a transferência de elétrons a partir POR para 

P450c17, regulando a ação de 17,20 liase e de 17 -hidroxilase. Em primeiro 

lugar, a atividade da 17,20-liase é favorecida por altas proporções molares 

de POR para o P450c1726. Em segundo lugar, como dito, o citocromo b5 

atua como um fator alostérico (em vez de um doador de elétrons) e promove 

a interação do POR com o P450c17, favorecendo a reação 17,20 liase25. 

Terceiro, a atividade 17,20 liase é facilitada pela fosforilação de serina e/ou 

treonina no P450c17 por uma proteína quinase dependente de AMPc. 

Assim, a disponibilidade de elétrons determina se P450c17 realiza apenas 

-hidroxilação ou se também executa 17,20 liase. Os dados estruturais 

para POR em modelos animais e modelagem computacional da POR de 

humanos mostram que tanto o doador de elétrons quanto a superfície do 

domínio de FMN da POR são caracterizados por resíduos ácidos. Em 

contraste, a modelagem computacional de P450c17 humana que mostra o 

seu local de ligação ao parceiro redox, que recebe os elétrons do POR, é 

caracterizado por resíduos básicos de modo que P450c17 e POR interagem 

por interações eletrostáticas. A concorrência entre P450c17 e P450c21 para 

17OHP disponível não é importante para determinar se 17OHP sofrerá 21-
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hidroxilação ou 17,20 liase porque o P450c17 humano catalisa mal a 

conversão de 17OHP a androstenediona. Assim, a regulamentação da 

atividade de 17,20 liase e, consequentemente, da produção de andrógenos, 

depende dos seguintes fatores que facilitam o fluxo de elétrons para 

P450c17: altas concentrações de POR, a presença de citocromo b5, e serina 

fosforilação de P450c171,22,25. 

 

1.5  Quadro clínico e laboratorial 
 

O diagnóstico da deficiência d -hidroxilase/17,20-liase, em geral, é 

realizado na época da puberdade, quando os pacientes apresentam quadro 

de hipogonadismo hipergonadotrófico, geralmente associado à hipertensão 

arterial, hipocalemia e níveis séricos reduzidos de cortisol. A via não 17-

hidroxilada da zona fasciculada encontra-se enormemente ativada pelo 

ACTH, produzindo quantidades elevadas de deoxicorticosterona, 

corticosterona, e 18OH-deoxicorticosterona, responsáveis pela retenção 

hidrossalina, hipertensão arterial, hipocalemia e supressão da atividade 

plasmática da renina, o que, consequentemente, irá suprimir a formação de 

aldosterona na zona glomerulosa. Além disso, a produção abundante de 

corticosterona fornece atividade glicocorticoide suficiente para compensar o 

estado de hipocortisolismo crônico4 (Figura 5). 
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Figura 5 - Esteroidogênese adrenocortical  a zona fasciculada tem duas 

- -
17 -hidroxilada
18OHDOC27 
 

Nas pacientes 46,XX, há quadro de amenorreia primária com 

hipodesenvolvimento ou ausência dos caracteres sexuais secundários.  
Na deficiência isolada da 17,20-liase e do citocromo B5, o quadro 

clínico caracteriza-se por ausência de hipertensão arterial, com produção 

normal de cortisol, além da ausência de produção de androgênios tanto de 

origem da suprarrenal quanto de origem gonadal25.  

Na deficiência da POR, o quadro clínico é variável dependendo de qual 

parte da biossíntese esteroidogênica a atuação da POR está mais 

prejudicada. Os achados laboratoriais podem ser semelhantes aos da 

deficiência combinada da -hidroxilase/17,20-liase ou da 17,20-liase 

isolada. A maioria dos pacientes com deficiência da POR descrita até o 

momento também tem o fenótipo da síndrome de Antley-Bixler (ABS), 

caracterizada por craniossinostose, sinostose radioulnar ou radioumeral, 

fêmur curvo e outras alterações esqueléticos variáveis28,29 (Figura 6).  
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Figura 6 - Ilustração de paciente com a síndrome de Antley-Bixler 
mostrando presença de craniossinostose, clinodactilia nos pés e sinostose 
radioulnar30   
 

Na literatura, há relatos de pacientes 46,XX com alteração na atividade 

do P450c17 que apresentam ovários macrocísticos, e até queixa clínica 

inicial de torção de ovários, seja por alteração do CYP17A1, POR ou CYB5. 
Em alguns casos, pode ocorrer até a rotura dos cistos. Alguns autores 

sugerem que o aparecimento dos cistos possa ser devido ao aumento 

constante das gonadotrofinas, pela produção prejudicada dos esteroides16,31. 
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2  OBJETIVO 

 

 

Nosso objetivo foi avaliar retrospectivamente as pacientes 46,XX com 

deficiência da atividade do P450c17 atendidas em nossa instituição ou 

relatadas na literatura, nos seguintes aspectos: 

 

1. Clínicos: Idade ao diagnóstico, consanguinidade, presença de 

amenorreia primária ou secundária, peso, altura, índice de massa 

corporal, presença de hipertensão arterial, idade óssea, aspectos 

psicológicos e comorbidades associadas. 

2. Laboratoriais: avaliar o nível sérico dos hormônios do eixo 

hipotálamo-hipófise-suprarrenal e gonadal relacionados com a 

deficiência da 17 -hidroxilase/17,20-liase e da POR (LH, FSH, 

Estradiol, Progesterona, ACTH, Cortisol, 17OH-progesterona, 

testosterona, DHEAS, androstenediona, atividade plasmática da 

renina e aldosterona) e dos íons sódio e potássio, antes e após o 

tratamento. 

3. Ovarianos: avaliar o tamanho e a presença de cistos antes e após 

o tratamento. 

4. Genéticos: realizar a pesquisa de mutações nos genes CYP17A1 e 

POR nas pacientes da nossa coorte. 

5. Realizar uma análise dos dados acima e correlacioná-los entre si, 

objetivando caracterizar consistentemente o fenótipo desta rara 

doença com base nos casos por nós estudados associados aos 

casos já descritos na literatura. 
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3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

3.1 Casuística 
 

Consistiu em pacientes da nossa Instituição e de pacientes já descritos 

na literatura, com alteração do P450c17 ou na POR. 

 
 
3.2  Casos da nossa coorte 

 

Avaliamos 12 famílias, totalizando 18 pacientes, todas 46,XX, sendo 17 

com deficiência da 17 -hidroxilase/17,20-liase e 1 com alteração da POR, 

investigadas no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Todas as pacientes deram seu consentimento 

para o estudo e assinaram o Termo de Consentimento para autorização da 

análise genética.  

 
 
3.2.1 Exames laboratoriais 
 

Os exames hormonais foram dosados por diferentes métodos, tais 

como radioimunoensaio, imunofluorimétrico e quimioiluminescência, e as 

dosagens de sódio e potássio por método eletrodo íon-seletivo. 

 
 
3.2.2  Ultrassonografia pélvica ou endovaginal 

 

O aspecto ovariano foi avaliado por meio da ultrassonografia. Foram 

utilizados transdutores pélvicos/abdominais (convexos) com frequências de 

onda variando de 2,0 a 5,0 mega-hertz e transdutores transvaginais 

(convexos endocavitários) variando de 5,0 a 10 mega-hertz. O volume 
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ovariano foi obtido pelo cálculo do diâmetro de uma elipse (D1 x D2 x D3 x 

0,523), e o volume uterino pela fórmula (D1 x D2 x D3 x 0,45); o cálculo do 

tamanho dos cistos foi obtido pelo maior diâmetro ou pela área do cisto. 

 
 
3.2.3 Estudo molecular  
 
3.2.3.1 Extração de DNA  

 

Amostras de DNA genômico das pacientes foram obtidas a partir de 

leucócitos de sangue periférico utilizando o método de precipitação de sal, 

técnica de digestão com proteinase-K com sal (salting out)32. A concentração 

do DNA foi obtida por meio de leitura em espectrofotômetro (Amersham, 

Pharmacia, Uppsala, Suécia) no comprimento de onda 260 nm (1,0 unidade 

DO 260 = 50 g/mL). Foi utilizada a razão 260/280 >1,8 como ideal de 

pureza do DNA. As amostras de DNA foram submetidas à eletroforese em 

gel de agarose a 1% para verificar sua integridade e estocadas a 4 C até a 

sua utilização. 

 
 
3.2.3.2 PCR - CYP17 

 

A região codificadora do CYP17 foi amplificada por PCR com primers 

intrônicos anteriormente descritos17. Todos os fragmentos foram 

amplificados nas mesmas condições em um volume final de 50 ul. Após 

desnaturação inicial (94ºC por 5 min), a PCR foi realizada por 35 ciclos de 

desnaturação (94º C por 60 seg), anelamento (58°C durante 30 segundos) e 

extensão (72ºC por 90 segundos) em um termociclador (LIFE, Foster City, 

CA, EUA). Uma extensão final a 72ºC por 7 min foi adicionada após o último 

ciclo.  
3.2.3.3 PCR  POR 
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Os oligonucleotídeos iniciadores específicos complementares às 

regiões flanqueadoras éxon-intron foram desenhados usando o University of 
California Santa Cruz Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) e usando o 

Primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). O PCR foi 

realizado utilizando uma mistura de 20:1 de Taq DNA polimerase (Promega, 

Madison, WI, USA) e Pfu DNA polimerase (Stratagene, Cedar Creek, TX, 

USA) 0,5:0,025 U/reação. A reação de amplificação foi realizada em 

termociclador automático com protocolo de ciclagem em touchdown: 95ºC 

por 4 min, seguidos de 15 ciclos em touchdown 

A reação de amplificação do 

éxon 1 foi realizada nas mesmas condições descritas para os demais éxons 

do POR, exceto que a temperatura de anneling inicial, nos 15 ciclos do 

touchdown, foi de 64ºC, e, nos demais 35 ciclos, foi de 57ºC. A extensão 

final foi realizada a 72ºC por 7 min.  

As amplificações de ambos os genes foram acompanhadas de um 

controle negativo (todos os reagentes, exceto o DNA) e um controle positivo 

(DNA genômico de um indivíduo normal) para confirmação da especificidade 

e eficiência da reação. As amostras amplificadas foram verificadas em gel de 

agarose 1%. Os produtos de PCR foram purificados por meio de pré-

tratamento enzimático com a enzima Exo SAP IT (USB Corporation, 

Cleveland, OH, USA). 

 

 

3.2.3.4 Sequenciamento  CYP17 e POR 
 

Os produtos de PCR foram purificados por meio de pré-tratamento 

enzimático com a enzima Exo SAP IT (USB Corporation, Cleveland, OH, 

USA). Todos os produtos de PCR foram, então, submetidos à reação de 

sequenciamento automático, utilizando o kit  terminator 
versão 3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) e as mesmas 

sequências de oligonucleotídeos iniciadores (dideoxinucleotide). Os produtos 

http://genome.ucsc.edu/
http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi
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foram submetidos à eletroforese capilar em sequenciador automático de 

DNA e analisados por meio do software ABI PRISM 3730 x 1 DNA Analyzer 
(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) e do software DNA Sequencher 
5.2 (Gene Codes, Ann Harbor, MI, USA). Os resultados foram comparados 

com a respectiva sequência selvagem depositada no GeneBank: CYP17 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GJ211931.1) e POR 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000007.12). 

 

 

3.2.3.5 Análise estatística 

 

A correlação entre os volumes ovarianos pré e pós-tratamento foi 

realizada pelo teste de Wilcoxon (variáveis não paramétricas). A correlação 

entre as variáveis numéricas, valores laboratoriais e volumes ovarianos foi 

realizada pelo coeficiente de correlação de Pearson. O valor de p <0,05 foi 

estabelecido como estatisticamente significante. Todas as análises 

 Windows 

(version 3.5; SPSS, Inc., San Rafael, CA, USA). 

 

 

3.3  Casos da revisão da Literatura 
 

Foram realizadas pesquisas eletrônicas por meio de base de dados, 

incluindo PubMed, Medline, e EMBASE por meio de palavras-chave e 

termos como CYP17 , POR , CYB5 , Hiperplasia Suprarrenal Congênita , 

17-alpha-hydroxylaxe deficiency , 17,20-liase deficiency , 

 e Torção ovariana . As listas de referências dos artigos 

identificados também foram pesquisadas e analisadas.  

Cerca de 30 artigos relataram casos de pacientes com deficiência da 

atividade do P450c17. Destes, vinte artigos descreveram apenas 1 a 3 casos 

isolados ou não fizeram avaliação genética, sendo que 2 artigos 

descreveram casos isolados de mutação no CYB5, causando deficiência 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GJ211931.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000007.12
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isolada da 17,20-liase em pacientes 46,XY. Os dez estudos restantes foram 

de 4 ou mais casos, sendo 7 artigos sobre CYP17 e 3 sobre POR, 

totalizando 113 casos. Um desses grandes estudos sobre POR relatou 7 

avaliação ovariana. Dos 9 estudos restantes (83 casos), um estudo de 

CYP17A1 não descreveu o cariótipo das pacientes, sendo excluído da 

pesquisa. Dos últimos 8 estudos (73 casos), 39 casos eram 46,XY, e foram 

excluídos do nosso estudo. Dos 34 casos 46,XX restantes, 20 casos não 

tinham descrição ovariana. Portanto, a nossa análise final foi de 14 

pacientes 46,XX com deficiência do P450c17 (6 por mutações no CYP17A1 

e 8 na POR) com avaliação clínica, laboratorial, genética e ovariana29,33,34. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Pacientes da coorte HCFMUSP 
 
4.1.1 Pacientes com mutação no CYP17A1 
 
4.1.1.1 Avaliação clínica 

 

Das 17 pacientes com mutação no CYP17A1, a presença de 

consanguinidade foi observada em 4 famílias e 5 pacientes tinham outro 

parente afetado (Tabela 1 e Anexos A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L). A idade 

do primeiro atendimento foi de 11 a 37 anos. 

 



  

Tabela 1 - Dados clínicos de pacientes 46,XX com deficiência da atividade do P450c17  coorte do HCFMUSP 

Família Ptes Cons Idade 
(a) 

Amenorreia Altura 
(m) 

Peso 
(Kg) 

IMC Estádio 
de Tanner 

PAS 
(mmHg) 

Outras comorbidades 

I 

1 não 27 Secundária 1,60 89 34.8 M3P2* 140x110 Adenoma adrenal, transtorno emocional 

2 não 23 Secundária 1,63 73 27 M3P3* 150x110 Cefaleia, transtorno emocional 

3 não 23 Primária 1,51 53 23.2 M2P2* 212x135 Torção ovariana; adenoma adrenal, transtorno 
emocional, síndrome do pânico 

II 4 sim 19 Primária 1,6 54 21.3 M3P3* 150x110 Transtorno emocional, surto psicótico, transtorno 
afetivo Bipolar, esquizofrenia 

III 5 sim 13 Primária 1,54 29 12.5 M2P3 80x60 Sd Antley Bixler (mutação da POR) 

IV 
6 não 30 Primária 1,62 53 19 M1P1 150x110 Transtorno emocional 

7 não 26 Primária 1,68 66 23.4 M3P1 150x110 Transtorno emocional 

V 8 - 11 Primária 1,42 33 16.4 M1P1 97x70 Rotura cisto ovariano 

VI 
9 não 27 Primária 1,67 77 29.2 M1P1 160x120 Transtorno emocional 

10 não 35 Primária - - - M1P1 150x110 Transtorno emocional 

VII 11 não 16 Secundária 1,74 67 22.2 M3P1 138x91 Transtorno emocional 

VIII 
12 sim 17 Primária 1,58 38 15 M1P1 140x105 Transtorno emocional 

13 sim 17 Primária 1,62 39 14.9 M1P2 150x110 Transtorno emocional 

IX 14 - 17 Primária 1.71 47 16.1 M2P1 160x110 Transtorno emocional 

X 
15 sim 21 Secundária 1,66 53 19.3 M4P2 170x130 Torção ovariana 

16 sim 15 Secundária 1,55 55 22.7 M4P1 150x110 Hidrocefalia; pan-hipoptuitarismo 

XI 17 - 14 Primária 1,68 80 28.3 M1P1 240x150 Convulsão, transtorno emocional 
XII 18 sim 17 Primária 1,60 51 19.9 M2P1 120x80 Dor abdominal; transtorno emocional 

Ptes: pacientes; cons: consanguinidade; *em uso de anticoncepcional oral; transtorno emocional: depressão e/ou ansiedade 
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A maioria das pacientes (70%) apresentou como queixa inicial 

amenorreia primária. Três pacientes (pacientes 3, 8 e 15) apresentaram 

como primeiro sintoma torção ovariana aos 14, 10 e 21 anos, 

respectivamente. 

O desenvolvimento das mamas não ocorreu em 50% das pacientes, 

indicando a falta de produção de estrógeno. No entanto, o desenvolvimento 

espontâneo das mamas chegou a M4 em duas irmãs. Algumas pacientes 

apresentavam desenvolvimento mamário (estádio 2 ou 3 de Tanner) após 

tratamento com anticoncepcionais orais. Cerca de 90% das pacientes 

apresentavam ausência de pelos pubianos e axilares. Ao diagnóstico, 15 

pacientes (88%) apresentavam hipertensão arterial. A idade óssea estava 

atrasada na maioria das pacientes, sendo que as que já chegaram em uso 

de anticoncepcionais orais apresentavam idade óssea compatível com a 

idade cronológica. 

Em relação às outras comorbidades, 13 pacientes (76%) apresentam 

quadro de ansiedade ou depressão em graus variados. O teste de Hamilton, 

que avalia a presença de ansiedade e depressão, foi aplicado em 4 

pacientes, sendo que as 4 apresentaram score >7 (valor de referência: até 

7). O inventário de Beck foi aplicado para análise de depressão na paciente 

1 que mostrou pontuação de 48 (normal: até 10) indicativa de depressão de 

grau moderado à grave. A paciente 3 apresentou síndrome do pânico, além 

de depressão e ansiedade, e a paciente 4 apresenta transtorno afetivo 

bipolar e teve esquizofrenia e um surto psicótico. As pacientes faziam uso de 

ansiolíticos e/ou antidepressivos e/ou antipsicóticos, como Sertralina, 

Fluoxetina, Amitriptilina, Clonazepam, Ácido Valproico, Risperidona e 

Biperideno. A maioria das nossas pacientes expressou grande preocupação 

com a provável infertilidade. As pacientes 1 e 3 apresentaram neoplasia 

benigna da suprarrenal bilateral, sendo a primeira submetida à 

suprarrenalectomia direita que revelou um adenoma do córtex suprarrenal. 
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A paciente 16 apresenta, concomitantemente, quadro de 

hipopituitarismo, não presente em sua irmã. Desde a infância, ela foi 

acompanhada por déficit de crescimento e hidrocefalia, tendo sido tratada 

com hormônio do crescimento, hormônio tireoidiano e glicocorticoides. 

 

 

4.1.1.2 Avaliação Laboratorial pré e pós-tratamento  

 

Cinco pacientes apresentaram o sódio no limite superior, e, em onze 

delas, o potássio estava no limite inferior ou abaixo do normal. 

A progesterona estava aumentada em todas as pacientes, com níveis 

variando de 2 a 40 ng/mL. O nível de ACTH estava elevado na grande 

maioria delas, sendo que, em algumas pacientes, os níveis estavam muito 

aumentados. 

Treze pacientes apresentaram cortisol abaixo da normalidade ou no 

limite inferior. A 17OH-progesterona sérica estava reduzida, normal ou 

aumentada. Os níveis dos androgênios (testosterona, DHEAS e 

androstenediona) estavam abaixo dos valores normais em todas as 

pacientes. A atividade plasmática da renina (APR) estava diminuída na 

maioria das pacientes antes do tratamento (Tabela 2). 
 

 

 



  

 
Tabela 2 - Dados laboratoriais pré-tratamento das pacientes 46,XX com deficiência da atividade do P450c17 da coorte do 
HCFMUSP 

Família Pacientes 
LH FSH E2 Prog ACTH F 17OHP T DHEAS A Na K APR 

(U/L) (U/L) (pg/mL) (ng/mL) (pg/mL) (ug/dL) (ng/mL) (ng/dL) (ng/mL) (ng/mL) (mEq/L) (mEq/L) (ng/ml/h) 
I 1 21 8 <13 33 220 17 2,3 <11 <80 <0,2 141 3,1 - 
 2 14 8 22 5 120 4 1,2 <11 111 <0,2 140 3,3 0,7 
 3 18 14 14 6 115 3 - <11 <80 <0,3 141 3,7 0,9 
II 4 9 6 - 8 287 16 3,9 <13 840 0,4 145 3,5 <0,2 
III 5 19 13 17 17 39 8 9,7 <11 733 0,7   3,4 
IV 6 60 70 17 2 225 1 5 - - - 131 4,7 - 
 7 30 18 22 19 717 3 0,6 <10 <80 0,6 138 3 - 

V 8 30 13 16 - - - 5,5 <10 <80 0,2   - 
VI 9 32 139 <13 7 - 3 0,4 <14 <100 0,1 146 3,2 0,2 
 10 69 128 <13 38 - 1 0,2 <14 <30 0,2 144 1,4 - 

VII 11 27 19 13 3 112 5 - <11 242 <0,3 142 4,1 - 
VIII 12 240 >100 <20 5 116 1 0,2 <30 <19  142 2 0,3 

 13 296 >100 - 12 39 2 0,6 16 170 - 145 2,7 0,1 
IX 14 37 18 <20 13 112 2 0,8 15 <39 <0,3 145 2,5 0,1 
X 15 42 12 <28 29 372 16 1,5 <10 <150 <0,3 139 4,1 0,1 
 16 34 9 <28 6 1280 2 2,9 <10 <150 <0,3 139 4,2 - 

XI 17 >9,3 >9,3 - 5,2 - <5 - <11 <80 <0,3 138 2,9 0,3 
XII 18 26 22 14 40 81 1 1,5 <11 <80 <0,3 - 2,1 - 

 VR 1,6-9,3 2,4-9,3 22-215 0,4-1 <80 5,4-25 0,4-1 <30-96 988-3400 0,7-2 135-145 3,5-5 0,2-2,8 
E2: estradiol; Prog: progesterona; F: cortisol; 17OHP: 17hydroxyprogesterona; T:testosterona; A: androstenediona; APR: atividade plasmática da Renina; 
VR: valores de referência 
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Todas as pacientes apresentaram aumento das gonadotrofinas 

hipofisárias, sendo o LH maior que o FSH em 13 delas. As duas pacientes 

com FSH maior que o LH são irmãs e os ovários não foram visualizados com 

a USG antes do tratamento, e o útero era hipoplásico. Todas as pacientes 

apresentaram níveis séricos de estradiol (E2) não mensurável ou no limite 

inferior da normalidade.  

Após o tratamento com dexametasona 0,25-0,5 mg e estrógenos 

conjugados (0,625 mg/dia e acetato de medroxiprogesterona 5-10mg do 1º 

ou 12º dias do ciclo menstrual), a maioria apresentou queda nos níveis de 

gonadotrofinas e progesterona, mas não houve normalização do LH e da 

progesterona. O ACTH em quase todas as pacientes se normalizou após o 

tratamento com dexametasona. 

 
 
4.1.1.3 Avaliação ovariana  

  

Ao diagnóstico, 11 pacientes (65%) apresentavam aumento de, pelo 

menos, um dos ovários, sendo que cistos estavam presentes em 10 das 17 

pacientes. Quatro pacientes já chegaram em uso de ACO, sem uso de 

glicocorticoide, e também apresentavam aumento ovariano. 

Ao diagnóstico, o tamanho ovariano direito variou de 1 a 142 cm³, e o 

esquerdo de 5 a 203 cm³ (normal: 3 a 9 cm³) (Figuras 15, 16, 19, 24, 27, 30, 

33, 36, 37, 41, 44, 49 nos Anexos). Em 4 pacientes, os ovários não foram 

visualizados na primeira consulta, e, em duas irmãs (casos 9 e 10), os níveis 

de FSH estavam mais elevados do que os níveis de LH, sugerindo 

associação com outra causa de falência ovariana primária. O tamanho dos 

cistos ovarianos variou desde menores que 1 cm até 6,1 cm no maior 

diâmetro. Três pacientes já chegaram com a história de cirurgia prévia de 

ovário devido a abdome agudo. As pacientes 3 e 15 apresentaram torção 

ovariana, sendo necessária a retirada do ovário comprometido por completo. 

A paciente 8 apresentou rotura de cisto ovariano, com consequente 

periapendicite, porém não foi necessária a ooforectomia total (Tabelas 1 e 

3).  



  

 
Tabela 3 - Avaliação ovariana pré e pós-tratamento das pacientes 46,XX da coorte do HCFMUSP 

Paciente Tempo de tratamento OD (VR: 3-6cm³) OE (VR: 3-6cm³) Útero (VR:30-60cm³) Cistos ovarianos (cm) 
(Dex + ACO) anos Pré Pós-tto Pré Pós-tto Pré Pós-tto Pré Pós-tto 

1 0,3 14* 17 69* 18 13 11 -  

2 
4,4 43* 65 6* 23 - 18 1 cisto OD 4,3x3,5 OD 

4,7  23  52  19  2,7x2,6 OE 

3 1 142* # 112* 6 10 25 Múltiplos Sem cistos 

4 4 53* 11 8* 10 14 19 5 x 3.9 OD sem cistos 

5 1,5 17 116 5 23 8.8 42 1 cisto OD Mult OD e OE 

6 3 25 18 nv nv 7 9 1,2 OD 2 OD 

7 1,5 21 3 10 3 6 18 < 1 OD e OE sem cistos 

8 Apenas ACO 62 6 74 8 11 3 1,5-3,0 OD /OE sem cistos 

9 1,2 nv 2 nv 3 1 26 -  
10 7 nv 12 nv nv 5 43 -  
11 0,2 nr nv nr nv - - -  
12 22 nv nv nv nv  54 -  
13 18 nv nv nv nv  70 -  
14 6 19 nv 16 nv 3 - Cistos   

continua 
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conclusão 

Paciente Tempo de tratamento OD (VR: 3-6cm³) OE (VR: 3-6cm³) Útero (VR:30-60cm³) Cistos ovarianos (cm) 
(Dex + ACO) anos Pré Pós-tto Pré Pós-tto Pré Pós-tto Pré Pós-tto 

15 
GnRHa há 10 meses 36 12 203 # nv 4 3,4 OD /4 OE Sem cistos 

há 0,4 ano Prednisolona  74    3 - 6,1x4,8 OD 

há 0,6 ano Pred + ACO  5    26 - Sem cistos 

16 0,3 16 
 

134 
 

5 
 

1,5 OD/E 
 

17 16 1 11 5 7 2,7 19 - 2,8x2,0OD 

18 1 124 3,7 94 nv 3,2 10 múltiplos Múltiplos 

nv, não visualizado; nr: não realizado; * em uso de prévio de ACO (anticoncepcionais orais) apenas; OD: ovário direito; OE: ovário esquerdo; Dexa: 
dexametasona; Pred: prednisolona; # Ooforectomia prévia 
 

27 



28 

Após o tratamento com dexametasona, estrógeno e progesterona, a 

maioria das pacientes apresentou diminuição da formação de grandes cistos 

e, consequentemente, do tamanho ovariano, exceto a paciente 2. Esta 

apresentou aumento do ovário direito à custa de cistos de até 4,3 cm, e 

aumento do ovário esquerdo com diminuição do direito, quatro meses após 

(ficou um período sem usar estrógenos para tratamento de fertilização). A 

paciente 15 foi, inicialmente, tratada com análogo de GnRH, havendo 

redução dos cistos e do tamanho ovariano. Após a suspensão desse 

tratamento, voltou a apresentar aumento ovariano, que só regrediu com o 

uso concomitante de glicocorticoide e estrogênios. 

O útero era hipoplásico em todas as pacientes, variando e 1 a 14 cm³. 

Com o uso de estrogênios e progestogênios, houve aumento do volume 

uterino em 7 das pacientes, mas ainda não atingindo o volume normal na 

maioria, provavelmente pela inadequada aderência ao tratamento. Em três 

pacientes, o volume uterino atingiu o tamanho normal (30 a 90 cm³).  

 

 

4.1.1.4 Análise molecular do gene CY17A1 

 

Das 18 pacientes, 17 apresentam mutação no CY117A1 (Figuras 14, 

17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 43, 46, 51 nos Anexos) 

Em 4 pacientes (casos 9, 10, 12 e 13) as mutações no CYP17A1 já 

haviam sido previamente identificadas por pesquisadores da nossa 

instituição12,13 e as demais fizeram parte do nosso estudo atual (Tabela 4). 

Em uma das pacientes ainda não previamente estudada (caso 8), 

encontramos a mutação p.W406R no éxon 7 em heterozigose composta, 

mas não encontramos a segunda mutação. Uma nova mutação foi 

encontrada, que está localizada no éxon 8 e gerou a troca de guanina para 

adenina no nucleotídeo 7337 (c.7337G> A), levando à substituição do 

aminoácido glicina por serina no códon 478 (p.G478S) e, nesta paciente, 

aparece em estado de heterozigose composta com a mutação 

g.3997_4026del.  
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A nova mutação não foi encontrada no 1000 Genomes e as 

ferramentas de previsão em silico Polyphen, Sift, e Mutation Taster previram 

essa  variante p.G478S como deletéria para função da proteína (Figuras 39 

e 40 nos Anexos). 

As mutações foram segregadas em 5 famílias, de forma compatível 

com uma herança autossômica recessiva, sendo os pais estudados 

carreadores da mutação. 

 

Tabela 4 - Alterações moleculares das pacientes 46,XX com deficiência da 
atividade do P450c17 na coorte do HCFMUSP 
Família Paciente Gene Mutação Referência 

I 

1 CYP17A1 exon 7 (p.W406R)/exon 8 (p.P428L) 

Estudo atual 2 CYP17A1 exon 7 (p.W406R)/exon 8 (p.P428L) 

3 CYP17A1 exon 7 (p.W406R)/exon 8 (p.P428L) 

II 4 CYP17A1 exon 6 (p.Y329D)/exon 6 (p.Y329D) Estudo atual 

III 5 POR exon 8 (p.A287P)/exon 8 (p.A287P) Estudo atual 

IV 
6 CYP17A1 exon 7 (p.W406R) / exon 7 (p.R416H) 

Estudo atual 
7 CYP17A1 exon 7 (p.W406R) / exon 7 (p.R416H) 

V 8 CYP17A1 exon 8 (p.R449C) / exon 8 (p.F417C) Estudo atual 

VI 

9 CYP17A1 exon 7 (p.W406R) / exon 6 (p.R362C) Martin RM 

et al., JCEM 

2003 10 CYP17A1 exon 7 (p.W406R) / exon 6 (p.R362C) 

VII 11 CYP17A1 exon 7 (p.W406R) / ? Estudo atual 

VIII 

12 CYP17A1 exon 7 (p.W406R) / exon 7 (p.W406R) Costa-

Santos M 

JCEM 2004 13 CYP17A1 exon 7 (p.W406R) /exon 7 (p.W406R) 

continua 
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conclusão 
Família Paciente Gene Mutação Referência 

IX 14 CYP17A1 exon 8 (p.G478S)*/ g.3997_4026del) Estudo atual 

X 
15 CYP17A1 exon 8 (p.P428L) / exon 8 (p.P428L) 

Estudo atual 
16 CYP17A1 exon 8 (p.P428L) /exon 8 (p.P428L) 

XI 17 CYP17A1 exon 6 (p.R362H) / exon 6 (p.R362H) Estudo atual 

XII 18 CYP17A1 exon 7 (p.R416H)/exon 7(p.R416H) Estudo atual 

*Mutação Nova 

 

  

4.1.2 Caso clínico da paciente da coorte HCFMUSP com mutação no 
 gene POR 
 

Apenas uma paciente apresentou mutação no gene POR. Esta 

paciente, caso 5, era filha de pais consanguíneos e o diagnóstico de 

síndrome Antley-Bixler foi feito pelos geneticistas aos 2 anos de idade por 

apresentar malformações congênitas típicas da síndrome. A paciente nos foi 

encaminhada aos 13 anos para avaliar o desenvolvimento puberal. Ela 

negava telarca e menarca, e apresentava pressão arterial normal. 

Apresentava níveis elevados de gonadotrofinas hipofisárias e baixos níveis 

de estradiol e andrógenos. Os mais altos níveis séricos de 17OH-

progesterona foram encontrados nesta paciente, e os níveis de progesterona 

também estavam aumentados. A atividade da renina plasmática era 

ligeiramente elevada, em contraste aos níveis suprimidos encontrados nas 

pacientes com mutação no CYP17A1. 

O USG mostrou um ligeiro aumento do ovário direito antes do 

tratamento, e aumento importante nos ovários mesmo após o tratamento 

com dexametasona e contraceptivos orais irregularmente, principalmente do 

ovário direito, que atingiu um volume de 116 centímetros. O útero atingiu um 

volume normal após reposição estrogênica (Figura 21 no Anexo C). 

A paciente foi submetida à plástica facial para correção dos defeitos 

faciais com bons resultados (Figura 7). 
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Nesta paciente foi identificada a mutação homozigota p.A287P no gene 

do POR previamente escrita (Tabela 4 e Figura 20 no Anexo C) 

 
   

Figura 7 - Ilustração da paciente HCFMUSP após a cirurgia para correção 
dos defeitos faciais 
 
 

4.1.3 Análise estatística dos valores laboratoriais das pacientes da 
coorte do HCFMUSP 
 

Observamos pela correlação de Pearson que, quanto maior o valor de 

FSH, menor o volume ovariano, sendo essa correlação negativa moderada 

(r=-0,47), mas significativa (p<0,05). Também observamos que, quanto 

maior o valor de LH, menor o volume ovariano, correlação negativa 

moderada (r=-0,31) e não significativa (p>0,05). Quanto maior a relação 

LH/FSH, maior o volume ovariano, correlação positiva moderada (r=0,35), 

também não significativa (p=0,14), e, quanto maior o valor da progesterona, 

maior o volume ovariano, correlação positiva moderada (r=0,32), e também 

não significativa (p=0,2) (Figuras 8 a 11). 

Observamos que houve diminuição da média do volume ovariano total 

após a terapia com glicocorticoide, associado a estrógenos e progestágenos 

ou com análogo do GnRH. A média de volume ovariano total pré-tratamento 

foi 72,8 ± 87,8 cm3, e a média de volume ovariano total pós-tratamento foi 

23,3 ± 37,8 cm3, p=0,104. 
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Figura 8 - Correlação entre os níveis basais de FSH e o volume ovariano. 
Correlação de Pearson, r:-0,47; p<0,05 
 

 
Figura 9 - Correlação entre os níveis basais de LH e o volume ovariano. 
Correlação de Pearson, r= -0,31, p=0,2 
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Figura 10 - Correlação entre os níveis da relação LH/FSH e o volume 
ovariano. Correlação de Pearson, r:0,35; p=0,14 
 

 
Figura 11 - Correlação entre os níveis basais de progesterona e o volume 
ovariano. Correlação de Pearson, r:0,32; p=0,2 
 
 
4.2  Revisão da Literatura 
 

A nossa análise se resumiu a 4 artigos que continham avaliação 

completa (clínica, laboratorial, genética e ovariana) de pacientes 46,XX com 

deficiência da atividade do P450c17, sendo 14 pacientes (6 com mutação no 

gene CYP17A1 e 8 com mutação no gene POR). 
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4.2.1  Deficiência da atividade do P450c17 devido à mutação no gene 
 CYP17A1 
 
4.2.1.1 Avaliação Clínica 

 

Seis pacientes foram descritas33,35
 A idade do diagnóstico foi, em 

média, de 23 anos, variando de 17 a 36 anos. Cerca de 50% das pacientes 

apresentaram ausência de telarca e amenorreia primária. Uma paciente 

referiu desenvolvimento completo das mamas espontaneamente. A 

hipertensão arterial estava presente em uma das 6 pacientes. Não foi 

avaliada a presença de transtornos emocionais nessas pacientes.  

 

 

4.2.1.2 Avaliação Laboratorial 

 

A progesterona e a 17OH-progesterona estavam elevadas em todas as 

pacientes. O ACTH estava elevado em 5 pacientes e, em uma, no limite 

superior da normalidade. Uma paciente apresentou potássio abaixo do 

normal. A atividade plasmática da renina estava abaixo do normal em 3 

pacientes e, nas outras 3, não foi dosada (Tabela 5).  

 



  

 
Tabela 5 - Mediana e variação dos valores laboratoriais das pacientes 46,XX com mutação no CYP17A1 ou no POR 
publicadas na  literatura   

Gene/n   
LH FSH E2 Prog ACTH 17OHP F T A K APR 

U/L U/L pg/mL ng/mL pg/mL ng/mL ug/dL ng/dL ng/mL mEq/L ng/ml/h 

CYP17A1 Mediana 18 10 19 23 129 4,55 9 10 0,2 4,15 0,2 

n=6 Variação 12-27 4-18 9-22 9-48 75-446 1,9-9,3 2-12,5 2,9-14,7 0,2 3,4-4,7 0 - 0,3 

POR Mediana 19 12,6 23 12 86 12 9,85 22 0,7 - 18 

n=8 Variação 1,3-53 3,9-29 11-25 2,8-80 14-158 5-39,6 2,3-22 14-179 0,17-1,3 - 2-34 

VR   1.6-9.3  2.4-9.3  22-215  0,4-1    <80  0,4  1 5,4-25 <96  0,7-2  3,5-5  0,2-2,8  
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Todas as pacientes apresentavam as gonadotrofinas aumentadas, 

sendo que, em 100% delas, o LH era maior que o FSH. O estradiol e a 

testosterona estavam abaixo do normal em todas as pacientes.  

 

 

4.2.1.3 Avaliação Ovariana 

 

Todas as pacientes apresentavam aumento ovariano de, pelo menos, 

um dos ovários com presença de cistos em todas as pacientes. O volume 

ovariano chegou a 87cm³ em uma das pacientes. E, em outra, um único 

cisto chegou a apresentar 5x3,7cm nos seus maiores diâmetros. Três delas 

apresentavam dores abdominais frequentes e foram submetidas à 

cistectomia ovariana antes do tratamento oral. Com o tratamento com 

estrógeno (associado ou não a progesterona), houve apenas diminuição ou 

não houve desaparecimento dos cistos na maioria das pacientes. Mas, 

associando o anticoncepcional oral ao glicocorticoide, houve importante 

redução dos cistos e ausência de recidivas.  

 

 

4.2.1.4 Avaliação Molecular 

 

Quatro pacientes apresentam mutação no CYP17A1 em heterozigose 

composta, uma em homozigoze, e em uma paciente somente uma mutação 

em heterozigoze foi encontrada33,35. (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Mutações no CYP17A1 e no POR em pacientes 46,XX já 
descritas na literatura 
Paciente Gene Mutação Referências 

1 CYP17A1 p.Y329K / p.A398V Tian Q et al., 2011 

2 CYP17A1 p.P409R / 9bp Del D487-F489 Tian Q et al., 2011 

3 CYP17A1 p.Y329K / p.R449C Tian Q et al., 2011 

4 CYP17A1 p.R449C / p.R96Q Tian Q et al., 2011 

5 CYP17A1 p.L209P / ? Tian Q et al., 2011 

6 CYP17A1 p.R416H Rosa S et al., 2007 

7 POR p.A287P / p.R457H Idkowiak J et a.l, 2011 

8 POR p.A287P / p.A287P Idkowiak J et al., 2011 

9 POR p.A287P / p.A287P Idkowiak J et al., 2011 

10 POR p.T142A / p.Y376L fsX74 Idkowiak J et al., 2011 

11 POR p.A287P / p.R223X Idkowiak J et al., 2011 

12 POR p.N185K / p.L577R Sahakitrungruang T et al., 2009 

13 POR p.G539R / fs1363delC Sahakitrungruang T et al., 2009 

14 POR p.G539R/fs697-698insGAAC Sahakitrungruang T et al., 2009 

 

 

4.2.2 Deficiência da atividade do P450c17 devido à mutação no gene 
 da POR 
 

Oito pacientes com quadro clínico, laboratorial, aspectos genéticos e 

também imagens de ovário foram relatados29,34. 

 

 

4.2.2.1 Avaliação clínica 

 

Na avaliação clínica das pacientes 46,XX com alteração no gene da 

POR, nos dois trabalhos acima citados que continham avaliação ovariana, 

observamos que, das 8 pacientes, 6 apresentaram genitália ambígua ao 

nascimento, e duas apresentavam genitália externa feminina normal. Em 4 

pacientes, sinais de alteração óssea da síndrome de Antley Bixler (SAB) já 

foram notados desde o nascimento, inclusive uma das pacientes apresentou 

desconforto respiratório ao nascer devido à estenose de coanas. Em 3 

pacientes, os sinais ósseos da SAB só foram diagnosticados na 
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adolescência, sendo que uma delas apresentava baixa estatura e grau 

avançado de escoliose. O diagnóstico definitivo de deficiência da POR, 

clínico, laboratorial e genético, só foi estabelecido na faixa etária variando de 

12 a 23 anos em 7 pacientes, e apenas em uma paciente foi feito logo após 

o nascimento, devido ao estresse respiratório e aos sinais ósseos típicos da 

SAB. Apenas uma paciente apresentou amenorreia secundária, e uma ainda 

está em idade pré-púbere. Todas as pacientes apresentaram, ao menos, o 

grau 2 de desenvolvimento puberal espontaneamente, seja por mamas e/ou 

pelos pubianos, sendo que uma paciente chegou ao desenvolvimento 

completo das mamas sem medicações. Esta apresentava apenas 

amenorreia primária e infertilidade, e não apresenta as alterações 

esqueléticas da SAB. Em nenhuma das 8 pacientes, foi descrita hipertensão 

arterial, e, na paciente que foi diagnosticada com deficiência da POR no 

período neonatal, o sódio plasmático estava reduzido, sendo necessário 

introduzir inclusive fludrocortisona, além de hidrocortisona, assemelhando-se 

à alteração enzimática em nível do CYP21A2 forma clássica perdedora de 

sal. Também não foram avaliados transtornos emocionais nessas pacientes.  

 
 
4.2.2.2 Avaliação laboratorial  

 

Das pacientes da literatura analisadas com mutação na POR e 

avaliação ovariana, 50% apresentavam LH aumentado e, em 62,5%, o FSH 

estava elevado, sendo que o LH era maior que o FSH em 5 de 7 pacientes 

(as gonadotrofinas da paciente recém-nascida não foram descritas). O 

estradiol estava abaixo do normal ou no limite inferior da normalidade em 

todas pacientes. A progesterona e a 17OH-progesterona estavam 

aumentadas em todas as pacientes em que foram dosadas. A testosterona 

estava reduzida em todas pacientes, exceto na paciente recém-nascida, a 

qual nasceu com o maior grau de virilização e sinais semelhantes à 

deficiência da 21-hidroxilase. O DHEAS estava normal em 3 pacientes e 

reduzido em 4. Apenas em 50% das pacientes, o ACTH estava elevado. 

Apenas uma paciente apresentou hiponatremia (Tabela 5). 
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4.2.2.3 Avaliação ovariana 

 

Em relação à avaliação ovariana, 75% apresentavam aumento de, pelo 

menos, um dos ovários e tinham dores pélvicas ou abdominais frequentes. 

Uma paciente apresentava tamanho normal dos ovários e, em apenas uma, 

os ovários não foram visualizados. Todas as pacientes que apresentavam 

aumento ovariano apresentaram cistos, sendo que, em uma delas, o cisto 

chegou a apresentar 7 cm em seu maior diâmetro. Houve rotura de cistos 

ovarianos bilaterais em uma das pacientes, sendo necessária ooforectomia 

bilateral, em outra, foi necessária realização de cistectomia bilateral antes de 

tentar o tratamento oral. E foi necessária punção do cisto ovariano para 

drenagem em uma paciente com 4 meses de vida. Em 88%, o útero era 

hipoplásico ao diagnóstico. Nas pacientes em que foi tentado o tratamento 

apenas com estrógenos (ou estrógenos e progesterona), os cistos não 

desapareceram ou houve apenas moderada regressão, porém, quando as 

pacientes usaram estrógeno e glicocorticoide associados, houve regressão 

completa dos cistos, sem recorrência. Apenas em uma paciente que fez uso 

apenas de estrógenos e progesterona, sem glicocorticoide, os cistos não 

recorreram até o momento.  

 

 

4.2.2.4 Avaliação Molecular  

 

Seis pacientes apresentaram a mutação no gene da POR em 

heterozigose composta, e 2 pacientes em homozigose. A mutação mais 

prevalente foi a p.A287P em 50% das pacientes (Tabela 6). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

O P450c17 é uma enzima que cataliza duas atividades dis -

hidroxilação e a 17,20-liase15. A deficiência da atividade do P450c17 em 

pacientes 46,XX se caracteriza, em geral, pelo quadro de amenorreia 

primária ou secundária com hipodesenvolvimento ou ausência dos 

caracteres sexuais secundários associado ou não à hipertensão arterial.  

Na literatura, há relatos isolados de pacientes 46,XX com alteração da 

atividade do P450c17 que apresentam ovários macrocísticos, e até queixa 

clínica inicial de torção de ovários, seja por alteração do CYP17A1, POR ou 

CYB5 (deficiência isolada da 17,20-liase)16,31. No entanto, uma revisão 

recente sobre a fertilidade nestas pacientes descreveu os ovários destas 

pacientes como atróficos36.  

Nosso objetivo foi avaliar retrospectivamente os casos de pacientes da 

nossa coorte e de estudos já descritos na literatura portadores de deficiência 

da atividade do P450c17, confirmados por caracterização do defeitos 

moleculares no CYP17A1 ou no POR, com foco nas pacientes 46,XX, e na 

função e morfologia ovarianas,  

Um fato que chama a atenção é que a maioria das pacientes, tanto de 

nossa instituição quanto da revisão da literatura, procurou o atendimento 

médico tardiamente para uma doença que é congênita. Este fato decorre da 

ausência de insuficiência suprarrenal primária, apesar dos níveis baixos de 

cortisol, pela ação glicocorticoide da corticosterona, cujos níveis estão 

elevados na deficiência do P450c176,15,17.  

 

 

5.1  Pacientes com mutações no CYP17A1 
 

O principal fenótipo de apresentação deste defeito nos casos da nossa 

instituição foi a amenorreia primária e ausência do desenvolvimento das 
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mamas, indicando a gravidade do defeito enzimático afetando a produção de 

estrógeno. A ausência de pelos pubianos e axilares foi verificada em 90% 

das pacientes, porém não foi uma queixa espontânea das pacientes. Todas 

as pacientes apresentavam HAS, exceto duas delas, por razões não 

definidas.  

Nas pacientes da literatura, 64% apresentavam graus variados de 

desenvolvimento mamário espontâneo. A ausência de pelos pubianos ou 

axilares também foi referida pela maioria delas. Apenas 1 paciente com 

apresentou HAS, enquanto que as demais eram normotensas, indicando ser 

a hipertensão arterial variável nestas pacientes e a sua ausência não pode 

excluir este diagnóstico. As outras 5 pacientes com pressão arterial normal 

foram classificadas com tendo deficiência parcial da 17  ou 

deficiência isolada da 17-20liase.   Porém, a distinção entre ambas não é 

possível estabelecer apenas pelo quadro clinico ou pelos exames 

laboratoriais, mas através do estudo funcional de cada mutação2. 

A comorbidade associada mais frequente em nossas pacientes foram 

os distúrbios psiquiátricos representados principalmente por depressão e/ou 

ansiedade em graus variados, presentes em mais da metade delas, sendo 

necessário uso constante de antidepressivos e/ou ansiolíticos. Questionando 

os autores de outro trabalho, em pacientes brasileiras, obtivemos a 

comunicação pessoal de que 4 pacientes descritas também apresentavam 

transtornos emocionais com graus variados de depressão e/ou ansiedade, e 

fazem uso de antidepressivos, mas essa avaliação não foi descrita neste 

artigo11. As razões desta associação permanecem desconhecidas. O fato de 

o CYP17A1 estar expresso no sistema nervoso central nos faz especular 

que a redução de sua expressão possa ter um papel no desenvolvimento 

dos distúrbios psiquiátricos encontrados em nossas pacientes8. Não 

encontramos referências de alterações psicológicas das pacientes nos 

demais casos descritos na literatura.  

Duas irmãs de nossa coorte e uma paciente da revisão de literatura 

apresentaram adenomas de suprarrenal e uma paciente da literatura 

apresentou aumento do tamanho das suprarrenais bilateralmente16. Os 
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pacientes com qualquer tipo de hiperplasia suprarrenal congênita são mais 

susceptíveis a aumento de adrenais e até formação de nódulos, devido à 

própria fisiopatologia da doença, ou seja, pelo estímulo constante pelo 

ACTH37. 

Os níveis de progesterona estavam elevados em todas as pacientes da 

nossa coorte, assim como nos casos descritos que avaliaram os níveis de 

progesterona, indicando que a dosagem basal de progesterona é um 

excelente marcador da deficiência da atividade do P450c1713,14. A APR 

estava diminuída na maioria das pacientes, indicando efeito 

mineralocorticoide da desoxicorticosterona.  

Em relação à avaliação ovariana das pacientes da nossa coorte e da 

literatura juntas, cerca de 77% apresentaram aumento ovariano, pelo menos, 

unilateral e cerca de 80% destas apresentaram cistos ovarianos. O maior 

volume de ovário diagnosticado foi de uma das nossas pacientes, com 203 

cm³, o qual apresentou torsão e foi necessária a ooforectomia de urgência. 

Na literatura, uma paciente chinesa, com mutação no CYP17A1, apresentou 

um volume ovarino de 87 cm³, formando massa cística, e uma paciente 

Italiana apresentou cistos de até 7 cm de diâmetro. Oito pacientes tiveram 

torsão ovário e/ou rotura de cisto ovariano ou foram submetidas 

cistectomia16. 

A torção de ovário é uma das causas mais comuns de dor abdominal 

de origem anexial, necessitando de intervenção o mais precocemente 

possível, na tentativa de manter a viabilidade do ovário comprometido, que 

se manifesta quando o ovário e seu pedículo se enrolam no ligamento 

suspensor do ovário. Inicialmente, a torção compromete a drenagem linfática 

e venosa, ocasionando edema e aumento de volume do ovário 

comprometido, e, com o passar do tempo, a circulação arterial também é 

acometida, resultando em trombose, isquemia e, por fim, em infarto 

hemorrágico. Em geral, o diagnóstico é bem definido pela ultrassonografia 

(US) associada ao Doppler. 
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A primeira mutação no CYP17A1 foi descrita por Kagimoto et al. em 

198826. Em um estudo brasileiro multicêntrico, as mutações p.W406R e 

p.R362C foram identificadas em vários pacientes, principalmente em famílias 

com ancestrais espanhóis e portugueses, respectivamente, sugerindo que 

as duas ascendências contribuíram independentemente para o aumento da 

prevalência de deficiência da 17-hidroxilase no Brasil12. O enfoque deste 

estudo foi, principalmente, a análise molecular do CYP17A1, e nenhuma 

ênfase foi dada na avaliação ovariana. Em outro recente estudo brasileiro, 

-hidroxilase/17,20-liase, as 

pacientes também apresentavam ascendência espanhola e portuguesa, e 

também apresentavam essas respectivas mutações citadas11. A maioria das 

nossas pacientes não sabia relatar com certeza a sua origem étnica, visto 

que o Brasil é um país de grande miscigenação de raças, e, raramente, as 

ascendências são conhecidas. O nosso caso 8 é natural da Colômbia e o 18 

é natural da Argentina. As pacientes da revisão de literatura eram oriundas 

dos 5 continentes, de diversos países, principalmente nos estudos 

multicêntricos. Houve uma predominância de pacientes chinesas e  

brasileiras com alteração no CYP17A1, e de europeias (caucasianas) e 

norte-americanas com alteração do POR. 
A mutação mais frequente em nossa casuística foi a p.W406R no éxon 

7, seja em homozigose, ou em heterozigose composta, confirmando os 

achados do estudo brasileiro prévio12. As mutações no CYP17A1 

encontradas em pacientes brasileiras diferem das encontradas na maioria 

das pacientes já relatadas na literatura oriundas de outros países.  

 

 

5.2  Pacientes com mutações no POR 
 

A deficiência da POR é uma causa de hiperplasia suprarrenal 

congênita, e, na sua forma grave, caracteriza uma síndrome de 

malformações esqueléticas, Antley-Bixler (SAB), e ambiguidade genital em 

ambos sexos, por alterações na esteroidogênese21. Na nossa casuística, 
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apenas uma paciente apresentou alteração da POR, e esta apresentava 

também alterações esqueléticas como a craniossinostose e dismorfismo 

facial. Até o momento, não se sabe qual a relação da mutação da POR com 

as alterações esqueléticas. Há casos descritos em que as pacientes 

apresentavam mutação no gene POR associada apenas à ambiguidade 

genital, sem alterações esqueléticas, ou seja, formas leves podendo 

apresentar apenas infertilidade e alterações discretas na esteroidogênese21. 

Também se sabe que é possível a presença apenas das alterações ósseas 

da SAB, sem alterações na esteroidogênese ou ambiguidade genital se 

houver mutação no fator de crescimento de fibroblatos, sem alteração da 

POR38. 

O quadro clínico mais frequente nas pacientes 46,XX foi a presença de 

ambiguidade genital presente em 6/8 pacientes pelo efeito inativador da 

atividade de outras enzimas P450. Uma das pacientes apresentou quadro 

clínico muito semelhante à forma perdedora de sal da deficiência da 21- 

hidroxilase com hiponatremia e níveis elevados de 17OH-progesterona, de 

testosterona e APR34. Possivelmente, a mutação na POR dessa paciente é 

mais evidenciada ao nível do P450c21, do que ao nível do P450c17. 

Nenhuma paciente da literatura com mutação no gene POR apresentou 

HAS. Como é sabido, o POR atua não só na atividade da P450c17, mas 

também na P50c21. Sendo assim, o excesso do efeito mineralocorticoide da 

desoxicorticosterona não é observado nessas pacientes. 

A mutação p.A287P no gene POR, identificada em nossa paciente, foi 

a mais prevalente na literatura, presente em 55,5% das pacientes descritas. 

A presença de macrocistos ovarianos foi descrita em pacientes 46,XX 

com mutação do POR29. Neste trabalho, foram aventados dois possíveis 

mecanismos que levam a aparecerem de cistos ovarianos em pacientes do 

sexo feminino com alteração da POR. Primeiramente, a deficiência na 

síntese de estrogênios com consequente estimulação dos ovários pelo 

aumento das gonadotrofinas. O outro mecanismo seria a redução da 

atividade do CYP51A1, que requer transferência de elétrons a partir da POR 

para catalisar a conversão de lanosterol a MAS (esteroide ativador de 
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meiose), que é importante para o reinício da meiose e maturação do 

oócito39,40 (Figura 12). 

 

Figura 12 - Representação esquemática dos possíveis mecanismos 
responsáveis pela formação de grandes cistos ovarianos29. 
 

Entretanto, este segundo mecanismo não está presente nas pacientes 

com mutação no CYP17A1 que também apresentam macrocistos ovarianos, 

como verificado em pacientes de nossa coorte e em pacientes relatados. 

Este fato reforça a ideia de que o que realmente contribui para a formação 

de macrocistos ovarianos é a redução de estrogênios estimulando a 

elevação crônica e mantida das gonadotrofinas, principalmente do LH. A 

verificação de que mulheres hipogonádicas apresentam pulsos de LH mais 

frequentes e de maior amplitude corrobora com a última hipótese41. 

No entanto, no nosso presente estudo, não observamos correlação 

estatística entre os níveis de LH e a presença de macrocistos ovarianos, 

sugerindo que, realmente, o que contribui para o aumento ovariano não é a 

intensidade da elevação do LH, mas, sim, o fato de o LH se manter elevado 

na maior parte do tempo, sem apresentar pico ovulatório suficiente para o 

rompimento do folículo, formando, assim, os grandes cistos. 
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Na maioria das pacientes com mutação no CYP17A1 ou POR, o 

tratamento com reposição de estrogênios e dexametasona, 

concomitantemente, resultou em redução da formação de cistos ovarianos.  

Não há relatos de fertilidade espontânea dessas pacientes na literatura. 

Técnicas de fertilização assistida já foram utilizadas em outros centros, mas 

sem resultado positivo36. Uma das pacientes da nossa coorte (caso 2) 

obteve sucesso na gestação por meio de fertilização in vitro, gerando um 

menino saudável, atualmente com 1 ano e 6 meses de vida. Esta paciente 

recebeu doses elevadas de estrógeno durante o primeiro semestre da 

gestação mimetizando os níveis elevados da gravidez associado ao 

tratamento com dexametasona (0.25-0.5 mg/dia) mantido durante toda a 

gestação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A revisão retrospectiva dos dados de pacientes 46,XX com deficiência 

da atividade do P450c17 devido a mutações no gene CYP17A1 ou no gene 

POR de uma coorte brasileira e de casos já descritos na literatura nos 

permitiu descrever detalhadamente as características fenotípicas e 

genotipicas destes raros defeitos genéticos quais sejam: 

 
 
6.1  Na deficiência da atividade do P450c17 devido à mutação no gene 
 CYP17A1 (n=23) 

 

- A principal queixa clínica inicial foi a amenorreia primária relatada em 

73% dos casos. A telarca ocorreu em 50% das pacientes e o 

desenvolvimento espontâneo das mamas até M4 foi observado em 13% dos 

casos. Cerca de 90% das pacientes apresentavam ausência de pelos 

pubianos e axilares, o que indica ser este sinal um alerta para o diagnóstico 

de deficiência do CYP17A1, principalmente quando associado à hipertensão 

arterial que esteve presente em 69% dos casos. 

- Em relação às outras comorbidades, 76% das pacientes apresentam 

quadro de ansiedade ou depressão em graus variados. A presença de 

adenoma de suprarrenal foi identificada em 17% dos casos. 

- Os níveis de ACTH estavam elevados na grande maioria dos 

pacientes, enquanto que os níveis de cortisol estavam abaixo da 

normalidade ou no limite inferior. Os níveis séricos de progesterona estavam 

aumentados em todas as pacientes, mostrando ser este hormônio de valor 

diagnóstico da deficiência do CYP17A1. Todas as pacientes apresentaram 

aumento das gonadotrofinas hipofisárias, sendo o LH maior que o FSH em 

78% delas. Os níveis dos androgênios e do estradiol estavam abaixo dos 

valores normais em todas as pacientes avaliadas.  
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- Ao diagnóstico, 65% das pacientes apresentavam aumento de, pelo 

menos, um dos ovários, sendo que cistos estavam presentes em 53% das 

pacientes. Três pacientes referiram história de cirurgia prévia de ovário 

devido a abdome agudo.  

- Identificamos mutações deletérias em todas as pacientes estudadas, 

sendo, no gene CYP17A1, em 17 pacientes e, no gene POR, em uma 

paciente com a síndrome de Antley Bixler. Identificamos uma nova mutação 

no CYP17A1 na coorte brasileira: a (p.G478S) identificada em heterozigose 

composta com  a mutação intron3-éxon 4 (g.3997_4026del). 

 
 
6.2  Na deficiência da atividade do P450c17 por mutação no gene POR 
 (n=9) 

 

- A queixa clínica mais frequente foi a ambiguidade genital presente em 

75% dos casos, seguida dos sinais da síndrome de Antley Bixler (SAB) 

presentes em 87,5% dos casos. A maioria das pacientes apresentou 

desenvolvimento puberal espontaneamente e nenhuma das pacientes era 

hipertensa. 
- A progesterona e a 17OH-progesterona estavam aumentadas em 

89% das pacientes e o ACTH plasmático estava elevado em 50% das 

pacientes. O níveis séricos de LH estava aumentado em 77% dos casos e o 

FSH em 61,5%. O estradiol estava abaixo do normal ou no limite inferior da 

normalidade em todas pacientes.   

- O aumento dos ovários foi observado em 77% das pacientes que 

apresentavam, pelo menos, um dos ovários aumentados e com macrocistos.  

- A mutação p.A287P no gene POR, identificada em nossa paciente, foi 

a mais prevalente na literatura, presente em 55,5% das pacientes descritas. 

Não observamos correlação entre os níveis de LH, da relação LH/FSH 

e de progesterona com o volume ovariano nos dois defeitos. 
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 O tratamento com estrógenos, ou com estrógenos e progesterona, e 

glicocorticoides foi efetivo na redução dos cistos ovarianos tanto nos defeitos 

do CYP17A1 quanto nos defeitos do gene POR. 
Em conclusão, da análise retrospectiva do fenótipo, genótipo e 

morfologia ovariana de trinta e duas pacientes 46,XX portadoras de 

deficiência da atividade P450c17, enfatizamos a importância da dosagem da 

progesterona basal para este diagnóstico; a alta prevalência de aumento dos 

ovários com a presença de macrocistos ovarianos com risco de torção; e os 

transtornos psiquiátricos identificados em nossa coorte. Acreditamos que 

esta revisão possa contribuir para o diagnóstico mais precoce desta rara 

doença congênita.  
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7 ANEXOS 

 

 

7.1 ANEXO A - Família 1  Pacientes 1, 2 e 3 

  

  

Figura 13  Heredograma da família das pacientes 1, 2 e 3  

 

 

  

Figura 14 - Mutação no CYP17 éxon 7 (TGG/CGG)  p.P428L e no éxon 8 
(CCG/CTG) p.W406R (heterozigose composta) das pacientes 1, 2, 3  
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Figura 15  Ultrassonografia pélvica da paciente 2 evidenciando ovário 
direito medindo 4,2x2,8x3,8 (VT=23,5cm³) com múltiplos cistos e ovário 
esquerdo medindo 6,1x3,6x4,5 (VT=51,6cm³) com um cisto dominante: de 
2,7x2,6cm. 
  

 
Figura 16  Ultrassonografia pélvica da paciente 3 mostrando formação 
cística complexa, multisseptada medindo 8,9x4,8x6,2 (VT: 112,12cm³) em 
ovário esquerdo.  
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7.2 ANEXO B - Família 2  paciente 4 
  

 
Figura 17 - Heredograma da Família da paciente 4  

 

 
Figura 18 - Mutação no CYP17 éxon 6 (TAC/GAC) p.Y329D (homozigose) 
da paciente 4 
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Figura 19 - Ultrassonografia pélvica da paciente 4 evidenciando ovário 
direito medindo 11,8 cm³ (3,5x2,4x2,7) com imagem anecoica de 2,0cm 
diâmetro sugestiva de cisto. Na região anexial esquerda, imagem anecoica 
de 5,0x3,1x3,9 (31,8cm³); Útero hipotrófico. 
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7.3 ANEXO C - Família 3  paciente 5 

 
Figura 20 - Mutação no gene da POR homozigota p.A287P no éxon 8 
(859G>C)  na paciente 5 
 

 
Figura 21  Ultrassonografia pélvica da paciente 5 evidenciando ovário 
direito com dimensões aumentadas, à custa de múltiplas imagens císticas, 
algumas com paredes espessadas e com finos septos no seu interior, 
medindo cerca de 7,4 x 4,2 x 7,0 cm, com cerca de 116,0 cm³. 
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7.4 ANEXO D - Família 4  Pacientes 6 e 7 

 
Figura 22  Heredograma da família 4, pacientes 6 e 7 
  

          
Figura 23 - Mutação no CYP17A1 éxon 7 (TGG/CGG) p.W406R e mutação 
Éxon 7 (CGT/CAT) p.R416H, presentes nas pacientes 6 e 7 
 

 
Figura 24  Ultrassonografia pélvica da paciente 6 evidenciando ovário 
esquerdo medindo 5,0x3,6x4,4cm VT: 41cm³ com múltiplos folículos de 
diâmetros variados.  
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7.5 ANEXO E - Família 5  paciente 8 
 

 
Figura 25  Heredograma da família 5, paciente 8 
 
 

 
Figura 26 - Mutação no CYP17A1 éxon 8 (CGC-TGC)  p.R449C  
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Figura 27  Ultrassonografia pélvica mostrando ovário direito medindo 6,2 x 
4,4 x 4,2 cm (vol. 62cm³); ovário esquerdo 5,8 x 6,3 x 3,8 cm (vol. 74cm³); 
ovários com folículos corticais múltiplos periféricos que oscilam entre 1,5 e 3 
cm, imagens de conteúdo líquido ecogênico espesso (hemorrágico) líquido 
livre ao redor.   
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7.6 ANEXO F - Família 6  pacientes 9 e 10 
  

 
Figura 28 - Heredograma da família 6, pacientes 9 e 10 
 

   
Figura 29  Mutação no CYP17A1 éxon 6 (CGC/TGC) p.R362C em 
heterozigose e Mutação no éxon 7 (TGG/CGG)  p.W406R em heterozigose 
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Figura 30  Ultrassonografia pélvica mostrando ovário direito medindo 
1,57x2,17x1,18 (Vol.: 2,1cm³); e ovário esquerdo medindo 1,63x1,7x2,11 
(vol.: 3cm³) e útero: 26,5cm³. 
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7.7 ANEXO G - Família 7  paciente 11 
  

 
 

Figura 31  Heredograma de família 7, paciente 11 
 

 
Figura 32 - Mutação no CYP17A1 éxon 7 (TGG/CGG) p.W406R 
heterozigose da paciente 11 
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Figura 33  Ultrassonografia pélvica da paciente 11 em que não foram 
visualizados os anexos. 
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7.8  ANEXO H - Família 8  Pacientes 12 e 13 
  

 
 

Figura 34  Heredograma família 8, pacientes 12 e 13 

 
Figura 35  Mutação no CYP17A1 (TGG/CGG) p.W406R no éxon 7 em 
homozigose 
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Figura 36  Ultrassonografia pélvica da paciente 12 em que não foram 
visualizados os anexos; útero volume: 54cm³ (pós-tratamento). 

 

 
Figura 37  Ultrassonografia pélvica da paciente 13 em que não foram 
visualizados os anexos; útero volume: 70cm³ (pós-tratamento). 
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7.9  ANEXO I - Família 9 - paciente 14 

 

 
Figura 38  Heredograma da família 9, paciente 14 
 
 

 
Figura 39  Representação no site -
mutação encontrada no CYP17A1 (p.G478S) evidenciando 100% de efeito 
deletério na proteína. 
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Figura 40  Representação no site 
mutação encontrada (p.G478S) evidenciando efeito deletério na proteína. 
 

 
Figura 41  Ultrassonografia pélvica com anexos não visualizados pós-
tratamento (obs.: em USG pré-tratamento, foi observado aumento ovariano 
bilateral com imagens císticas no interior, mas não obtivemos a imagem, 
apenas o laudo). 
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7.10 ANEXO J - Família 10 - pacientes 15 e 16 

 

 
Figura 42  Heredograma da família 10, pacientes 15 e 16 
 

 
Figura 43 - Mutação no CYP17A1 éxon 8 (CCG/CTG) - P428L homozigose 
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Figura 44  Ultrassonografia da paciente 15 mostrando Ovário direito: 
10,9x3,1x4,2=74,4cm3, com múltiplas imagens císticas anecoicas, a maior 
6,1x4,8, e Ovário Esquerdo: não visualizado (foi retirado por cirurgia após 
rompimento). 
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7.11 ANEXO K - Família 11 - paciente 17 

 

 
Figura 45  Heredograma da família 11, paciente 17 
  

  

 
Figura 46 - Mutação no CYP17A1 (CGC>CAC) p.R362H no éxon 6  
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Figura 47  Ultrassonografia pélvica da paciente 17 mostrando ovário 
direito: 3,8 x 2,5 x 2,2 = 10,9cm³ com cisto 28 x 20 mm com conteúdo 
homogêneo e ovário esququerdo: 3,3 x 2,3 x1,7 = 6,7cm³ (pós-tratamento) 
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7.12 ANEXO L - Família 12  paciente 18 
 

 
Figura 48  Heredograma da família 12, paciente 18 
 
 

 
Figura 49 - Mutação no CYP17A1 éxon 7 (CGT/CAT)  R416H 
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