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Resumo 

 

Pazolini MCS. Avanços no diagnóstico genético da puberdade precoce 
central [tese].  São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2018. 

Avanços recentes na etiologia da puberdade precoce foram obtidos a partir 
da análise do genoma por sequenciamento global. Mutações inativadoras do 
gene MKRN3 representam uma causa importante de puberdade precoce 
central (PPC) familial (33-46% dos casos). O objetivo do estudo foi a análise 
do DNA genômico de pacientes com PPC de origem familial ou esporádica 
sem mutações deletérias no gene MKRN3. Foram selecionados 68 
indivíduos com PPC (37 com a forma familial e 31, aparentemente, 
esporádicos). O DNA genômico foi extraído do sangue periférico ou da saliva 
dos pacientes com PPC. A técnica de sequenciamento genômico em larga 
escala (ILLUMNA -Clonal Single Molecule Array Technology - CSMA) foi 
usada na busca de novos genes implicados com o desenvolvimento puberal 
prematuro em seis indivíduos, sendo três afetados e três não afetados, 
pertencentes a uma grande família brasileira com PPC (Família 1). Mutações 
em um gene candidato foram pesquisadas em 64 pacientes por 
sequenciamento automático direto (método de Sanger). Em um subgrupo de 
pacientes, foi realizada a técnica de MLPA com sondas customizadas na 
busca de deleções. Por sequenciamento genômico global, foi identificado um 
novo complexo rearranjo no gene DLK1, caracterizado por uma deleção de, 
aproximadamente, 14.000 pb na região 5’ não traduzida (5’UTR), 
englobando o início do exon 1, associada a uma duplicação de uma região 
do intron 3 de 269 pb. O gene DLK1 está localizado no braço longo do 
cromossomo 14 (14q32.2) e sofre imprinting materno. Este lócus está 
associado à síndrome de Temple, uma doença complexa com múltiplas 
manifestações, incluindo puberdade precoce central em até 90% dos casos. 
Para investigar o efeito dessa deleção genômica, as concentrações séricas 
da proteína DLK1 pelo método ELISA foram medidas nas pacientes afetadas 
da Família 1. Valores indetectáveis de DLK1 foram encontrados nestas 
pacientes. O fenótipo das pacientes afetadas da Família 1 caracterizou-se 
por uma PPC típica, sem sinais sindrômicos (excluída a síndrome de 
Temple). Posteriormente, por meio do sequenciamento direto, duas novas 
mutações inativadoras no gene DLK1 foram identificadas (p.Val272Cysfs*14 
e p.Pro160Leufs*50) em duas famílias (Famílias 2 e 3) com PPC ou história 
de menarca precoce. O estudo de segregação nas Famílias 1 e 2 confirmou 
o padrão de herança autossômico dominante com penetrância completa e 
transmissão exclusiva pelo alelo paterno. A média de idade de início da 
puberdade nas pacientes afetadas do sexo feminino foi de 5,4 anos. A 
técnica de MLPA com sondas customizadas para o gene DLK1 não 
encontrou outras deleções no subgrupo estudado. Em conclusão, foram 
identificadas três mutações inativadoras no gene DLK1 associadas à PPC 



familial de origem paterna. O DLK1 é o segundo gene imprintado associado 
a distúrbios puberais em humanos. Este achado sugere um papel dos genes 
imprintados no controle da puberdade. O mecanismo pelo qual esse gene 
afeta a puberdade ainda é desconhecido. 

Descritores: puberdade precoce; puberdade precoce central familial; 
sequenciamento completo do genoma; técnicas genéticas; mutação com 
perda de função; gene DLK1. 

  



 

Abstract 

 

Pazolini MCS. Advances in the genetic diagnosis of central precocious 
puberty  [thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2018. 

Recent advances in the etiology of precocious puberty were obtained from 
the whole-genome sequencing analysis. Inactivating mutations of the 
MKRN3 gene represent a major cause of familial central precocious puberty 
(CPP)  (33%- 46% of the cases). The objective of the study was to analyze 
the genomic DNA of patients with familial or sporadic CPP without 
deleterious mutations in the MKRN3 gene. Sixty-eight individuals with CPP 
(37 with familial form and 31 apparently sporadic cases) were selected. The 
genomic DNA was extracted from the peripheral blood or saliva of patients 
with CPP. We used the whole-genomic sequencing technique (ILLUMNA -
Clonal Single Molecule Array Technology – CSMA) searching for a new 
candidate genes implicated in premature pubertal development in 6 
individuals, 3 affected and 3 non-affected, belonging to a large Brazilian 
family with CPP (Family 1). Mutations in one candidate gene were 
investigated in 64 patients through automatic sequencing (Sanger's method). 
In a subgroup of patients, MLPA using synthetic MLPA probes was 
performed to search for deletions. A new complex rearrangement in the 
DLK1 gene characterized by a deletion of approximately 14.000pb in the 5' 
untranslated (5’UTR), encompassing the start of exon 1, associated with a 
duplication of a region of intron 3 of 269 bp was identified by whole-genomic 
sequencing. The DLK1 gene is located on the long arm of chromosome 14 
(14q32.2) and it is maternally imprinted gene. This locus is associated with 
Temple syndrome, a complex disorder with multiple alterations, including 
central precocious puberty in up to 90% of cases. To investigate the effect of 
this genomic deletion, a serum measurement of DKL1 protein using ELISA 
method was performed in the affected patients from Family 1.  Undetectable 
serum DLK1 levels were found in these patients. The phenotype of affected 
patients from Family 1 was characterized by a typical CPP, without 
syndromic signs (excluding Temple syndrome). Posteriorly, two new 
inactivating mutations in the gene DLK1 were identified (p.Val272Cysfs*14 
and p.Pro160Leufs*50) through direct sequencing in two families (Families 2 
and 3) with CPP or precocious menarche history. The segregation studies in 
Families 1 and 2 confirmed the pattern of dominant autosomal inheritance 
with complete penetrance and exclusive transmission by the paternal allele. 
The average age of puberty onset in the affected female patients was 5.4 
years. The MLPA technique with synthetic MLPA probes for the DLK1 gene 
did not find other deletions in the studied subgroup. In conclusion, we 
identified 3 paternally inherited inactivating mutations in the DLK1 gene 



associated with familial CPP. The DLK1 is the second imprinted gene 
associated with pubertal disorders in humans. This finding suggests a role of 
the imprinted genes in puberty control. The mechanism through which this 
gene affects puberty is still unknown. 

Descriptors: puberty, precocious; familial central precocious puberty; whole 
genome sequencing; genetic techniques; loss of function mutation; DLK1 
gene. 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

 



Introdução       2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Desenvolvimento Puberal Normal 

 

A puberdade caracteriza-se por uma série de alterações endócrinas, 

físicas e psicológicas que resultam na maturação sexual e no 

desenvolvimento da capacidade reprodutiva do indivíduo (1-3). A ativação do 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal marca o início da puberdade com o 

aumento da amplitude e frequência dos pulsos do hormônio secretor de 

gonadotrofina (GnRH) por neurônios hipotalâmicos após um período de 

relativa supressão hormonal durante a infância (1-3). 

No período pós-natal imediato, por volta de 6 a 8 semanas de idade, 

ocorre uma ativação inicial do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal conhecida 

como "minipuberdade", contudo sua relevância biológica é desconhecida (4). 

A minipuberdade é seguida por um período de supressão do eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal durante toda a infância (2, 4). Na puberdade, o 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal é reativado, porém os mecanismos que 

controlam esta reativação do eixo ainda não estão totalmente conhecidos (5, 

6). Atualmente, a hipótese mais aceita defende que o início da puberdade 

depende de um mecanismo central, marcado pelo aumento de estímulos 

excitatórios concomitante com a redução dos aferentes inibitórios sobre a 

secreção pulsátil de GnRH (5-7). 
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A puberdade resulta de uma complexa interação de fatores genéticos, 

reguladores endócrinos, moduladores neuronais, bem como de fatores 

ambientais e nutricionais que interagem entre si para determinar o início da 

puberdade (7). A idade média dos primeiros sinais de puberdade ocorre por 

volta de 10,5 anos em meninas, variando entre 8 e 12 anos (8). Nos meninos, 

a idade média de início puberal acontece em torno de 11,5 anos, variando 

entre 9 e 13 anos (9). 

A idade de aparecimento da puberdade em meninas vem diminuindo 

em todo mundo (10). Um estudo evidenciou que meninas afro-americanas 

estão iniciando a puberdade mais jovens, entre 6 e 8 anos, em uma 

proporção maior que as caucasianas. Aos 7 anos de idade, 27% das afro-

americanas e 7% das caucasianas já haviam iniciado a puberdade (10). 

Semelhante ao que acontece com as meninas, a idade média de 

aparecimento dos caracteres sexuais secundários nos meninos foi entre 6 

meses e 2 anos mais precoce que a constatada em estudos prévios, 

considerando o grupo étnico e racial (9) . Além disso, os meninos afro-

americanos também apresentaram desenvolvimento puberal mais precoce 

se comparados aos hispânicos e caucasianos, com significância  

estatística (9). 

O início mais precoce da puberdade na população em geral foi 

atribuído à crescente prevalência de obesidade, mas ainda não está claro o 

suficiente se apenas isso é capaz de explicar essa tendência (11). A leptina 

foi proposta como um dos hormônios responsáveis pelo início e progressão 

da puberdade, considerada como um fator permissivo para a atividade dos 
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pulsos de GnRH (11). A leptina é produzida em grande parte nos adipócitos, e 

as concentrações séricas de leptina estão altamente correlacionadas com o 

conteúdo de gordura corporal (11). Em meninas, as concentrações mais altas 

de leptina sérica foram associadas ao aumento da gordura corporal e ao 

início mais precoce da puberdade (12). 

 

1.2 Puberdade Precoce 

 

A puberdade precoce caracteriza-se pelo aparecimento de caracteres 

sexuais secundários antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em 

meninos, acompanhada do aumento da velocidade de crescimento e da 

elevação das concentrações de esteroides sexuais (1-3, 7). Outro critério 

adicional utilizado é a menarca antes dos 9 anos em meninas (2). 

Define-se a puberdade precoce dependente de gonadotrofinas, ou  

puberdade precoce central (PPC), quando ocorre a ativação prematura do 

eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal. Esta é caracterizada pelo aparecimento 

inicial de mamas (telarca) no sexo feminino e aumento do tamanho testicular 

no sexo masculino. Nestes pacientes, as características sexuais secundárias 

são apropriadas ao sexo da criança (isossexual) e sua progressão ocorre de 

forma semelhante à puberdade normal (1, 3, 12, 13). 

Além disso, a puberdade precoce pode ocorrer também como 

resultado da secreção de esteroides sexuais, independentemente da 

ativação do eixo gonadotrófico, denominada puberdade precoce 

independente de gonadotrofinas ou periférica. Nestes casos, a puberdade 



Introdução       5 

 

pode ter padrão isossexual ou heterossexual, além da progressão 

desordenada dos caracteres sexuais secundários, podendo a menarca ser a 

primeira manifestação (1, 3). 

As variantes do  desenvolvimento puberal normal são caracterizadas 

pelo aparecimento isolado e prematuro dos caracteres sexuais secundários 

(telarca precoce, adrenarca precoce e menarca precoce) sem que haja a 

ativação prematura do eixo gonadotrótico (13). Apesar de, geralmente, 

representarem uma condição benigna e não progressiva, é recomendado o 

seguimento, para o diagnóstico diferencial com as formas completas e 

progressivas de puberdade precoce (3). De acordo com diferentes estudos, 

13 a 20,5% das meninas com telarca precoce isolada podem evoluir para 

um quadro de precocidade  sexual completa (14). 

Estudos populacionais que observam as taxas de prevalência e a 

incidência de puberdade precoce descrevem valores significativamente 

diferentes, dependendo da população estudada. Em um estudo populacional 

dinamarquês que usou banco de dados de registros nacionais entre 1993 e 

2001, a incidência de puberdade precoce foi de 20 por 10.000 meninas e 

menos de 5 por 10.000 meninos (15). O limite de idade de diagnóstico 

utilizado nesse estudo foi de 8 anos para meninas e 9 para meninos. Cerca 

de metade dos pacientes apresentavam PPC e os demais, telarca isolada ou 

adrenarca precoce (15). Em outro estudo de base populacional nos Estados 

Unidos da América, observou-se que aos 7 anos de idade 27% das afro-

americanas e 7% das caucasianas já haviam iniciado a puberdade. Aos 8 
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anos, a telarca ou o desenvolvimento de pelos pubianos estava presente em 

48% das meninas afro-americanas e 15% das meninas caucasianas (10). 

Estudos evidenciaram um impacto na saúde dos pacientes com 

puberdade precoce. Foi demonstrada uma associação entre a menarca 

precoce e o aumento do risco de câncer de mama e de endométrio, bem 

como uma maior incidência de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade na vida 

adulta desses pacientes (16-19). Além disso, a PPC está também 

correlacionada com maior incidência de alterações de conduta e 

comportamento em adolescentes (20, 21). 

 

1.3 Puberdade Precoce Central 

 

Nos casos de PPC, existe uma forte predominância do sexo feminino, 

chegando a ser 10 a 20 vezes mais frequente em meninas que em 

meninos). Em relação à etiologia da PPC, a forma idiopática, sem 

anormalidades no sistema nervoso central (SNC), é mais comum nas 

meninas, podendo chegar a 90% dos casos (1-3). Nos meninos, entre 40% e 

75% dos casos de PPC são decorrentes de causa orgânica, com 

anormalidades no SNC, enquanto que nas meninas esta prevalência fica 

entre 10% e 20%, sendo que a causa mais comum de PPC orgânica o 

hamartoma hipotalâmico (22, 23). Outras causas orgânicas associadas à PPC 

incluem: tumores, cisto aracnoide, defeitos de desenvolvimento cerebral, 

traumas, infecções e irradiação do SNC (1-3). 
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Estudo recentes identificaram causas genéticas em casos de PPC 

anteriormente considerados idiopáticos. Mutações ativadoras no gene que 

codificam a kisspeptina e seu receptor (KISS1 e KISS1R) e mutações 

inativadoras no gene MKRN3  (gene que codifica a proteína makorin ring 

finger 3) estão associadas com a PPC detalhados a seguir (1). Além disso, 

algumas alterações cromossômicas estão associadas com síndromes com 

fenótipo complexo que inclui a PPC (1). 

Observou-se que diversos desreguladores endócrinos apresentam 

propriedades semelhantes aos hormônios e influenciam a puberdade devido 

a seus efeitos estrogênicos, antiestrogênicos, androgênicos ou 

antiandrogênicos, ou por  seus efeitos diretos no GnRH hipotalâmico (24). A 

PPC pode ainda ser desencadeada pela exposição crônica prévia a 

esteroides sexuais, a qual resulta em uma prematura maturação 

hipotalâmica (1) (Tabela 1).   
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Tabela 1 -  Etiologia da Puberdade Precoce Central adaptado de Latronico 
et al., 2016 (1) 

Sem anormalidades no SNC 

Idiopática 80 a 90% das meninas com PPC, 25 a 60% dos meninos com PPC 

Congênitas Genéticas  

Mutações ativadoras no gene KISS1 e KISS1R 

Mutações inativadoras no gene MKRN3 

Alterações cromossômicas 

Adquiridas Exposição precoce a esteróides sexuais PPC secundária  

Adoção internacional 

Desreguladores  endócrinos 

Com anormalidades no SNC 

Malformações 
congênitas 

Hamartoma hipotalâmico 

Hidrocefalia 

Cisto aracnoide suprasselar 

Glioma ou neurofibromatose tipo 1 

Esclerose tuberosa 

Displasia séptico-óptica 

Malformação de Chiari II e mielomeningocele 

Adquiridas Tumores: astrocitoma, epedimoma, pinealoma, glioma óptico, 
disgerminoma, meningioma, craniofaringioma. 

Pós-insulto: perinatal, infecção, trauma, radioterapia 

Doenças granulomatosas 

Paralisia cerebral 

 

 

1.4 A Genética da Puberdade Precoce Central 

 

A influência da genética no início da puberdade é evidenciada por 

diversos fatos, tais como: idade semelhante da menarca entre mães e filhas, 

ou entre membros de um mesmo grupo étnico, e maior concordância 

cronológica dos eventos puberais entre gêmeos monozigóticos se 

comparados aos dizigóticos (25, 26). 

A PPC familial é definida pela presença de história de PPC em mais de 

um membro de uma mesma família (27). Em um grande estudo em que foram 
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analisadas 156 pacientes com PPC idiopática, constatou-se uma prevalência 

de 27,5% de casos familiares, evidenciando a importância dos fatores 

genéticos na patogênese da PPC (27). Em outro estudo, Durand et al. (28) 

avaliaram 154 pacientes de 139 famílias com PPC familial e/ou puberdade 

antecipada (início da puberdade dos 8 - 10 anos nas meninas e dos 10 - 11 

anos nos meninos). Neste estudo, encontrou-se 41,4% de casos familiares, 

a maior prevalência encontrada é, provavelmente, decorrente da inclusão 

dos indivíduos com puberdade antecipada no desenho do estudo (28). A 

análise de segregação das famílias em ambos estudos sugeriu um modo de 

herança autossômica dominante com penetrância incompleta, sexo 

dependente (27, 28). Nos dois estudos, foi observada uma maior prevalência 

de PPC familial de origem exclusivamente materna, variando entre 59,7% e 

45,6%, enquanto que os casos de origem exclusivamente paterna variaram 

entre 21,7% e 1,4%, e os de origem tanto materna como paterna entre 8,6% 

e 10,7% (27, 28). 

Na busca de causas genéticas para os casos de PPC idiopática 

diversos fatores foram estudados ao longos dos últimos anos, dentre eles, a 

kisspeptina e seu receptor. O sistema kisspetina-KISS1R tem um papel 

estimulador na secreção do GnRH hipotalâmico (29). Em humanos, mutações 

inativadoras no KISS1, ou no KISS1R causam hipogonadismo 

hipogonadotrófico isolado sem alteração de olfato (30, 31). 

A expressão de mRNA (RNA mensageiro) do KISS1 no hipotálamo 

aumenta no período da transição puberal em primatas (32). Desse modo, 

estes achados sugerem que a kisspeptina tem um papel-chave no 



Introdução       10 

 

ressurgimento dos pulsos de GnRH necessários para início da puberdade 

(32). O sistema kisspeptina-KISS1R foi implicado, pela primeira vez, na 

patogênese da PPC em 2008, quando Teles et al. (33) descreveram uma 

mutação (p.Arg386Pro) em heterozigose no gene KISS1R, resultando em 

ativação não constitutiva do receptor, em uma menina brasileira com PPC. 

Outros polimorfismos foram encontrados no gene KISS1R, envolvendo 

crianças chinesas e uma menina coreana com PPC, porém apenas uma 

dessas alterações foi correlacionada positivamente com o fenótipo (34, 35). 

Posteriormente, Silveira et al. (36) identificaram uma mutação ativadora 

(p.Pro74Ser) no  gene KISS1, em heterozigose, em um menino com PPC. O 

estudo funcional dessa variante demonstrou maior resistência da kisspeptina 

à degradação in vitro e consequente aumento da biodisponibilidade dessa 

proteína, sugerindo uma correlação entre a variante encontrada e o fenótipo 

do paciente (36). 

Outro sistema implicado na regulação do eixo reprodutivo é o sistema 

da neurocinina B (NKB). A neurocinina B é membro da família das 

taquicininas, que são peptídeos neurotransmissores excitatórios (37). Em 

humanos, a NKB e seu receptor (NK3R) são codificados pelos genes TAC3 

e TACR3, respectivamente (37, 38). O papel do NKB no controle da secreção 

de gonadotrofinas e no início da puberdade foi demonstrado a partir da 

descrição de mutações inativadoras nos genes TAC3 e TACR3 em 

pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico normósmico isolado (37, 38). 

No entanto, os mecanismos pelos quais esse sistema exerce seus efeitos no 

controle da função reprodutiva ainda não são bem conhecidos. Em 2010, 
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estudando o papel desses genes na PPC, Tusset et al. (39) não conseguiram 

relacionar nenhuma variante encontrada como fator causal direto dos casos 

estudados de PPC. 

Em relação a fatores inibitórios da secreção de GnRH, o 

neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA) parece desempenhar 

um papel importante nestas vias inibitórias (40). Em macacos Rhesus, a 

secreção de GABA no hipotálamo diminui ao longo da transição puberal , e a 

interrupção farmacológica da sinalização pelo receptor GABA(A) induz a 

puberdade precoce (41). Em 2006, Brito et al. (42) estudaram o gene GABRA1 

que codifica a subunidade 1 do receptor GABA(A) e não encontraram 

mutações ou polimorfismos associados aos casos de PPC.  

O gene NPYR1 que codifica o receptor para o neuropeptídeo Y (NPY) 

antagoniza os efeitos do GABA sobre os neurônios do GnRH (5, 43). Este 

antagonismo demonstrou desempenhar um papel no desenvolvimento da 

puberdade em macacos e roedores (43). Contudo, sequenciamento do 

NPYR1 em trinta e três pacientes com PPC não encontrou variantes 

patogênicas (44). 

Em 2009, diferentes estudos de associação do genoma relacionaram 

variantes no cromossomo 6q21, envolvendo o gene LIN28B (gene que 

codifica a proteína homolg B lin-28) ou próximo a seu locus, com a idade de 

início da menarca (45-47). Estes estudos despertaram o interesse pelo LIN28B 

em estudos do desenvolvimento puberal. Em 2010, Silveira-Neto et al. (48) 

encontraram uma variante nova no LIN28B (p.His199Arg), em heterozigose, 
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em uma menina com PPC, mas o estudo funcional in vitro demonstrou que 

essa variante não alterou a função regulatória do gene. 

Mais recentemente, o achado de mutações deletérias no gene 

MKRN3 em 33% dos casos de puberdade precoce central de origem familial 

estabeleceu de forma definitiva a importância do componente genético na 

fisiopatologia dessa condição (49). O MKRN3 é um gene de um único éxon, 

localizado no cromossomo 15q11, em uma região de imprinting relacionada 

à síndrome de Prader-Willi (49). A herança da PPC familial causada por 

mutação no MKRN3 é autossômica dominante de transmissão paterna, uma 

vez que o alelo materno é silenciado (49). O produto do gene MKRN3 é uma 

proteína que participa da degradação de outras proteínas por processo de 

ubiquitinação, mas o mecanismo pelo qual sua inativação leva ao início da 

puberdade ainda não é conhecido (50). Acredita-se que o MKRN3 codifique 

um fator de transcrição com efeito inibitório na secreção de GnRH e sua 

inativação resulte na ativação prematura do eixo gonadotrófico (50). 

Estudos em camundongos avaliaram os valores de mRNA do Mkrn3, 

Kiss1 e Tac2 (gene análogo do TAC3 em camundongos) no núcleo 

arqueado pelo método de PCR quantitativa (49). Em ambos os sexos, os 

valores de mRNA do Mkrn3 foram maiores em fases iniciais da vida, 

começando a declinar a partir do 15o dia, período de início da puberdade (49). 

Esse declínio da expressão do Mkrn3 correlacionou-se com as idades em 

que a expressão da Kiss1 e Tac2 aumentaram, anunciando o aparecimento 

da puberdade (49). A expressão de Mkrn3 permaneceu baixa até o 45o dia 

(49). 
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Macedo et al. (51) identificaram novas mutações no MKRN3 em 

pacientes com PPC aparentemente esporádicas, sem história familiar de 

PPC, sendo, após busca ativa, encontrados outros membros da família 

paterna acometidos. Além disso, observaram também que os pacientes com 

mutação no MKRN3 desenvolveram um quadro de precocidade sexual 

típica, com idade de início dos caracteres sexuais por volta dos 6 anos de 

idade no sexo feminino, com características clínicas e laboratoriais 

semelhantes aos pacientes com PPC idiopática (51). Posteriormente, outros 

investigadores também descreveram mutações no MKRN3 associadas a 

casos de PPC familial (52-54). Esses estudos contribuíram para expandir o 

espectro de mutações do MKRN3 e fortalecer os achados iniciais (Figura 1). 

Mais recentemente, Simon et al. (55) estudaram mutações no gene 

MKRN3 em 46 pacientes com PPC, sendo destes 28 com história familiar. 

Mutações no MKRN3 foram identificadas em 13 dos 28 (46%) casos de PPC 

familiar e em um dos 28 casos de PPC esporádicas analisados. Nesses 

estudos, a proporção de meninas com mutações no MKRN3 foi bem maior 

do que a de meninos. O fato pode ocorrer em razão dos casos masculinos 

de puberdade precoce serem ainda sub-diagnosticados (55).  

Bessa et al. (56) avaliaram um grupo de 20 meninos com PPC 

idiopática e encontraram uma alta prevalência (40%) de mutações no 

MKRN3 nesses pacientes, demonstrando que os meninos com PPC 

idiopática têm uma chance elevada de apresentar mutações no MKRN3. 

Tais pacientes apresentaram características clássicas de PPC, porém com a 
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idade de início da puberdade mais tardia (8,2 anos) quando comparado aos 

pacientes sem mutação no MKRN3  (7,0 anos) (56). 

As mutações no MKRN3 atingem tanto meninas como meninos, 

porém parecem atingir mais gravemente as meninas, que desenvolvem PPC 

em idade mais precoce (56). O motivo desse dimorfismo de gênero ainda não 

está esclarecido (55, 56). Atualmente, as mutações no MKRN3 representam a 

causa genética mais comum de PPC, sendo responsável por 33% a 46% 

dos casos familiares (49, 55).  

 

 

 

Figura 1 -  Mutações identificadas na proteína MKRN3 em casos de 
PPC. Estrutura da proteína MKRN3 (3 - C3H em dedo de zinco, 1 - C3HC4 
anel em dedo de zinco, e 1 região Cys-His). Os números correspondem às 
posições de aminoácidos na proteína MKRN3. 7 mutações frameshift (azul), 
16 missenses (vermelho) e 3 nonsenses (verde) 
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1.5 O Mecanismo de Controle da Puberdade 

 

Os mecanismos neurais e moleculares específicos que desencadeiam 

a secreção de GnRH no início da puberdade permanecem um dos enigmas 

científicos (5). Estudos atuais na área da puberdade defendem a hipótese de 

que, durante o período pré-púbere, os neurônios secretores de GnRH 

sofrem uma inibição trans-sináptica persistente, sendo esse o mecanismo 

chave para regulação da puberdade em mamíferos (5-7). Quando esta 

inibição desaparece, a secreção de GnRH aumenta, o que leva ao 

aparecimento da puberdade (5-7). Nesse processo, a perda apenas dos 

estímulos inibitórios parece não ser suficiente para o surgimento da 

puberdade (5-7). É necessária também a presença de estímulos permissivos 

aos neurônios secretores de GnRH (5-7) (Tabela 2). Por fim, os neurônios da 

kisspeptina, localizados no núcleo arqueado do hipotálamo, a geram sinais 

excitatórios essenciais para o início da secreção pulsátil de GnRH em 

ambos os sexos (5-7). 

Modificações epigenéticas no DNA também desempenham um papel 

importante nesse controle do início da puberdade. Lomniczi et al. (57) 

demonstraram que a expressão do gene Kiss1 é suprimida no núcleo 

arqueado do hipotálamo de camundongos antes da puberdade por um 

complexo proteico silenciador de transcrição chamado polycomb. Esta 

supressão é perdida por meio de sinais epigenéticos, incluindo mudanças na 

metilação do DNA e ganho de histonas marcadas (57). 
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Tabela 2 -  Fatores permissivos e inibitórios no início da puberdade, 
adaptado de Leka-Emiri et al. (5) 

 

Fatores permissivos Fatores inibitórios 

Genes  

KISS1/KISS1R 

NPY/NPYR1 

LEP/LEPR 

TAC3/TACR3 

MKRN3 

GABA/GABAA 

LIN28B 

Complexo polycomb 

Fatores ambientais  

Massa gorda  

Desreguladores endócrinos 

Restrição de crescimento intrauterino 

Desnutrição 

Desreguladores endócrinos 

Estresse, doenças crônicas, treino físico intenso 

LEP:gene que codifica a leptina, LEPR: gene que codifica o receptor da leptina 

 

 

1.6  A Região Imprintada do Cromossomo 14q32.2: um novo locus da 

puberdade  

  

O imprinting genômico é um mecanismo de regulação da expressão 

gênica que permite apenas a expressão de um dos alelos parentais (58). Ao 

contrário da maioria dos genes em que a expressão é bialélica, os genes 

que estão submetidos a este mecanismo têm expressão monoalélica; por 

definição, apenas um alelo está ativo (materno ou paterno), e o inativo está 

epigeneticamente marcado por modificação de histonas e/ou por  metilação 

das citosinas (58). A região de aglomerado de genes imprintados inclui genes 

com expressão materna ou paterna, e ambos os imprintings são necessários 

para o desenvolvimento normal (58).  

Sabe-se que cromossomo 14q32.2 é uma região com um aglomerado 

de genes imprintados que carrega alguns genes expressos apenas pelo 
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alelo paterno (PEGs), DLK1, RTL1 e DIO3 e outros apenas pelo alelo 

materno (MEGs), GTL2/MEG3, RTL1as, MEG8 (59, 60). Há ainda regiões 

intragênicas diferencialmente metiladas DLK1/MEG3 IG-DMR e MEG3-DMR 

que têm como função o controle dos centros de genes imprintados na 

placenta e no corpo, detalhado na Figura 2 (59, 60). Essa região está 

associada à síndrome de Temple uma complexa síndrome que cursa com 

puberdade precoce central em 90% dos casos (59, 60). 

 

 

Fonte: Adaptado de Ioannides et al., 2014 (59). 
 

Figura 2 -  A região de genes imprintados no cromossomo 14q32.2. A 
figura ilustra a expressão de genes do alelo materno (superior em vermelho) 
e do alelo paterno (inferior em azul). Os genes DLK1, RTL1 e DIO3 são 
expressos apenas pelo alelo paterno; enquanto que as regiões não 
codificantes de RNAs (traços vermelhos) e os genes GTL2/MEG3, MEG8 e 
RTL1as são expressos apenas pelo alelo materno. Duas regiões 
diferencialmente metiladas (DMRs) são mostradas com metilação do alelo 
paterno, IG-DMR e o MEG3-DMR 

 

Após a publicação do sequenciamento exômico das 15 famílias com 

PPC familial que identificou cinco mutações inativadoras no MKRN3, o 

pesquisador David Haig que estuda a evolução humana, levantou a hipótese 

de que outros genes imprintados, além do MKRN3, pudessem estar 

envolvidos no controle da puberdade e em outros casos de PPC, dentre 

eles, genes localizados nessa região 14q32.2 associada à síndrome de 

Temple (61). Baseado nessa observação, os dados extraídos do 

sequenciamento exômico das famílias com PPC sem mutações identificadas 
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foram detalhadamente analisados nessa região. Os estudos de ligação 

sugeriram que genes na região 14q32.2 poderiam estar implicados com o 

desenvolvimento de PPC. O LOD score (Logarithm of odd, teste utilizado na 

análise de estudos de ligação) foi elevado, favorecendo a ligação da região 

com PPC (62). 

Adicionalmente, um estudo de associação em genoma de larga 

escala ou completo, do inglês Genome-wide association study (GWAS) 

realizado em 182.416 mulheres de origem europeia (extraídos de 57 

estudos) evidenciou 123 variantes alélicas em 106 loci genômicos 

associados com a idade da menarca. Três destes loci estavam localizados 

em regiões de imprinting, incluindo o gene MKRN3 e DLK1 (46).  

A presença de uma síndrome genética nessa região de genes 

imprintados no cromossomo 14 levando à puberdade precoce e a correlação 

de idade da menarca das mulheres com polimorfismos no DLK1 sugeriram 

que essa região possa estar relacionada com o controle do início da 

puberdade e justificar casos de PPC ainda sem causa genética  

determinada (62). 

 

1.7 Hipótese 

 

Pacientes com PPC idiopática, de origem familial ou esporádica, sem 

mutação no gene MKRN3, podem apresentar causas genéticas ainda não 

determinadas, que exerceriam também um papel na regulação do eixo 

reprodutivo e na determinação do início da puberdade humana. 
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Um novo gene candidato envolvido na patogênese da PPC poderá 

ser encontrado por meio da técnica de sequenciamento genômico em larga 

escala em uma grande família com PPC, onde não foram encontradas 

deleções, duplicações e substituições de nucleotídeos no sequenciamento 

exômico em estudo prévio (49). Possivelmente, alterações em regiões 

regulatórias, fora de regiões exômicas, podem estar relacionadas com casos 

de PPC familial ainda sem causa conhecida. 

 

 
 
 

 



 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 - Análise clínica e genética de pacientes com PPC familial e esporádica 

sem mutações no MKRN3: 

2.1 A -  Analisar potenciais anormalidades no genoma de uma família 

com PPC ainda sem causa genética conhecida por meio de 

sequenciamento genômico global; 

2.1 B -  Ampliar a análise do(s) gene(s) candidato(s) em um grupo de 

pacientes com PPC familial e esporádica; 

2.1 C -  Correlacionar as novas variantes encontradas com o fenótipo 

dos pacientes com PPC; 

 



 

3 PACIENTES E MÉTODOS 
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3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

 

3.1 Considerações Éticas 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Parecer 

nº 2.133.183). O consentimento Livre e Esclarecido, por escrito, foi obtido de 

todos os pais ou responsáveis e pacientes entre 6 e 10 anos (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, desenvolvido de acordo com sexo e 

faixa etária) (Anexo A). 

 

3.2 Pacientes 

 

O grupo de pacientes com PPC foi subdividido em dois: PPC forma 

familial e PPC forma esporádica. Foram selecionadas famílias com PPC (37 

pacientes de 31 famílias, 11 de herança materna, nove de herança paterna, 

seis com história de irmãos com PPC e cinco indeterminado) detalhados nos 

anexos B e C e 31 pacientes com PPC esporádica detalhados no anexo C. 

Os pacientes selecionados foram previamente rastreados para mutações no 

gene MKRN3, sendo incluídos no estudo apenas aqueles sem mutações 

inativadoras no gene MKRN3. Os pacientes com PPC familial e esporádica 

foram selecionados dos Serviços de Endocrinologia do Hospital das Clínicas 

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP- SP), de casos enviados por 
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nossos colaboradores de Ribeirão Preto (HCFMUSP-RP, médico 

responsável Prof. Dr. Sonir Antonini), do Hospital das Clínicas da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, médico responsável Prof. 

Dr. Gil Guerra Júnior), Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais-MG, além de casos vindos de Londres, Austrália, Turquia e 

Grécia.  

Os critérios clínicos e laboratoriais considerados para inclusão dos 

pacientes com PPC no presente estudo foram: início dos caracteres sexuais 

secundários antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos, 

concentrações de LH em condição basal e/ou após estímulo com GnRH 

exógeno ou com análogo de GnRH depot (Lupron ®) em concentrações 

puberais, ressonância magnética (RM) do SNC sem anormalidades. A 

presença de mais de um membro da família com história de 

desenvolvimento sexual precoce caracterizou a forma familial de PPC. 

No presente estudo, a média da idade cronológica (IC) do início do 

aparecimento dos caracteres sexuais secundários nas meninas foi 6,2 anos, 

com mínima de 1 ano e máxima de 8 anos, e com desvio-padrão de 1,5 

anos. A IC média da primeira consulta foi 7,8 anos, variando entre 2,8 e 10,2 

anos, com desvio-padrão de 1,3 anos. O estádio de desenvolvimento 

mamário variou entre 2 e 5 e o estádio dos pelos pubianos, entre 1 e 5, de 

acordo com os critérios de Tanner e Marshall (63, 64). Os dois pacientes do 

sexo masculino apresentavam diâmetro testicular superior a 2,5 cm ou 

volume testicular maior que 4 mL ao diagnóstico. A idade óssea (IO) média 

foi 10,3 anos, variando entre 3,5 e 12 anos, com desvio-padrão de 1,7 anos, 
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conforme os critérios de Greulich e Pyle (65). Os pacientes apresentavam em 

média um avanço de idade óssea de 2,5 anos em relação à idade 

cronológica. Os achados clínicos e hormonais dos 68 pacientes com PPC 

estão resumidos no Anexo C.  

 

 

Figura 3 -  Fluxograma de investigação dos pacientes selecionados para 
este estudo 
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Sequenciamento genômico 
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Seleção de gene candidato 
Sequenciamento 

automático de gene 
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33 pacientes de 30 famílias 
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sem mutações no MKRN3 
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3.3 Avaliação Laboratorial 

 

3.3.1 Avaliação Hormonal 

 

O diagnóstico laboratorial dos distúrbios do desenvolvimento puberal 

foi baseado nas dosagens das gonadotrofinas (LH e FSH) e dos esteróides 

sexuais (estradiol e testosterona). No estudo foram utilizados dois métodos 

de dosagens para as gonadotrofinas séricas: os ensaios imunofluorométrico 

(IFMA) (Perkin Elmer, Wallac, Finlândia) e eletroquimioluminométrico 

(ECLIA) (Roche Diagnostics, Cobas e601 analyzer, Indianapolis, USA). 

O teste de estímulo com GnRH de ação curta foi realizado pela 

administração de 100 μg de gonadorelina intravenosa no tempo zero e 

coleta de sangue nos tempos -15, 0, 15, 30, 45 e 60 minutos. O teste de 

estímulo com GnRH de ação prolongada (depot) foi realizado pela 

administração de 3,75 mg acetato de leuprolide (Lupron ®), intramuscular ou 

subcutâneo, no tempo zero e coleta de sangue após 2 horas. Os valores de 

referência dos esteroides sexuais e LH e FSH basais e após estímulo com 

GnRH ou análogos de GnRH depot estão descritos nos dados das Tabelas 

3 e 4. 

Para o diagnóstico de PPC foram consideradas concentrações 

puberais no sexo feminino: LH basal > 0,6 U/L ou após estímulo com GnRH 

> 6,9 U/L e estradiol > 13 pg/mL pelo método IFMA (ensaio 

imunofluorométrico) e LH basal> 0,2 U/L ou após estímulo com GnRH > 5 

U/L e estradiol > 15 pg/mL pelo método ECLIA (ensaio 
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eletroquimioluminescência) (2). No sexo masculino, foram consideradas 

concentrações puberais: LH basal > 0,6 U/L ou após estímulo com GnRH> 

9,6 U/L e testosterona > 14 ng/dL para o IFMA; LH basal> 0,2 U/L ou após 

estímulo com GnRH > 5 U/L e testosterona >12 ng/dL pelo método ECLIA (2). 

Adicionalmente, LH > 10 U/L (IFMA) ou LH > 5,0 U/L (ECLIA), dosado 2 

horas após administração da primeira ampola de acetato de leuprolida 3,75 

mg via subcutânea, também foi considerado como resposta puberal para 

ambos os sexos (2). 

 

Tabela 3 -  Valores normais de testosterona e LH no sexo masculino, 
obtidos nos ensaios IFMA e ECLIA em crianças pré-púberes 

 

 Testosterona 

ng/dL 

LH basal 

U/L 

LH pico* 

U/L 

LH pico 

U/L 
Ensaio 

Pré-púberes < 14  0,6 < 9,6 <10 IFMA 

Pré-púberes < 12 < 0,2 <5,0 <5,0 ECLIA 

* após 100 µg de gonadorelina intravenoso;  após 3,75 mg acetato de leuprolide intramuscular.  

 

 

Tabela 4 -  Valores normais de estradiol e LH no sexo feminino, obtidos 
nos ensaios de IFMA e ECLIA em crianças pré-púberes 

 

 Estradiol 

pg/mL 

LH basal 

U/L 

LH pico* 

U/L 

LH pico 

U/L 
Ensaio 

Pré-púberes < 13 ≤ 0,6 < 6,9 <10 IFMA 

Pré-púberes < 15 <0,2 < 5,0 <5,0 ECLIA 

* após 100 µg de gonadorelina intravenoso;  após 3,75 mg acetato de leuprolide intramuscular. 
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3.3.2 Avaliação do DLK1 no Soro  

 

 As concentrações séricas do DLK1 foram realizadas usando um 

produto comercial (Immuno-Biological Laboratories –America; Minneapolis, 

MN referência IB99504) por meio do ensaio imunoenzimático (ELISA) e pelo 

método sanduíche ou de captura.  

 Um tubo separador de soro foi usado. As amostras coagularam à 

temperatura ambiente por 30 minutos antes de ser realizada a centrifugação 

por 20 minutos. O soro preparado foi armazenado em alíquotas ≤ -20 °C 

para uso posterior. 

 Um anticorpo monoclonal específico para DLK1 foi pré-revestido na 

placa de microtitulação de 96 poços. Padrões e amostras foram pipetados 

nos poços para ligação ao anticorpo revestido. Depois da extensa lavagem 

para remover compostos não ligados, o DLK1 foi reconhecido pela adição de 

um anticorpo policlonal purificado específico para DLK1 (anticorpo de 

detecção). Após a remoção do excesso de anticorpo policlonal, o anti-IgG 

HRP conjugado com HRP foi adicionado. Em seguida, foi realizada uma 

lavagem final, a atividade da enzima peroxidase foi quantificada usando o 

substrato 3,3', 5,5'-tetrametilbenzidina (TMB). A intensidade de cor da 

reação foi medida a 450 nm após acidificação, e correlacionou-se 

diretamente à concentração proporcional de DLK1 nas amostras. A faixa de 

detecção do ensaio variou de 0,469 ng/mL - 30 ng/mL. 
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3.3.3  Expressão do Dlk1  

 

 O RNA total foi coletado usando o mini kit RNeasy com tratamento 

com DNase isenta de RNase (Qiagen, Valencia, CA) de placas de 10 cm (n 

= 3 por grupo) de 293 células de rim humano embrionário (HEK) e duas 

linhagens celulares imortalizadas de camundongos  adultos derivadas de 

neurônios de kispeptina do núcleo arqueado (KTaR-1) e da região 

periventricular anteroventral (AVPV; KTaV-3). O tecido hipotalâmico 

mediobasal, que inclui o núcleo arqueado, foi coletado no 12o dia pós-natal 

de camundongos C57/B6 machos do tipo selvagem (n = 3). 

 Um micrograma de RNA total de cada uma dessas fontes foi 

transcrito inversamente usando a transcrição reversa do iScript supermix 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). Uma PCR quantitativa em tempo real 

foi realizada utilizando um sistema ABI Prism 7000 de detecção (Applied 

Biosystems, Foster City, CA) usando iQ SYBR Green Supermix 

(Laboratórios Bio-Rad).  

 Os primers foram projetados a partir da sequência de Dlk1 de 

camundongos: NM_0100524; foward,5’AGTGCGAAACCTGGGTGTC3’, 

reverse,5’GCCTCCTTGTTGAAAGTGGTCA 3’. As condições de PCR foram 

as seguintes: 50° C por 2 minutos, 95° C por 10 minutos, 95° C por 15 

segundos, depois 60° C por 40 segundos por 40 ciclos, 95° C por 15 

segundos, 60° C por 20 segundos e depois 95° C por 15 segundos.  

 Os resultados foram analisados utilizando o ABI Prism 7000 SDS 

software (Applied Biosystems). Os níveis de RNA mensageiro Dlk1 (mRNA) 
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foram normalizados para os níveis de mRNA de Rpl19 como controle 

interno. Os dados foram analisados utilizando o software estatístico Prism 

(GraphPad Software, San Diego, CA). Múltiplas comparações foram 

realizadas por análise de variância unidirecional seguida de teste de Turkey 

da diferença honestamente significativa (honestly significant difference). 

Todos os dados foram apresentados como a média mais ou menos erro 

padrão da média. Diferenças foram consideradas significativas quando P< 

0,05. O estudo foi realizado por colaboradores no Brigham and Women’s 

Hospital and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts (Dra. Ursula 

B. Kaiser). 
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3.4 Avaliação Molecular 

 

3.4.1 Extração de DNA Genômico de Leucócitos de Sangue Periférico 

 

 DNA genômico foi extraído de 12 mL de sangue periférico colhido em 

tubo com EDTA. O sangue foi incubado em solução para lise de glóbulos 

vermelhos (114 mM cloreto de amônia; 1 mM carbonato de amônia) durante 

30 minutos a 4oC. Após este período, a amostra foi centrifugada a 3.000 rpm 

durante 15 minutos a 4oC. O sobrenadante foi descartado e o botão de 

células ressuspenso em solução tampão constituída de 100 mM NaCl; 10 

mM Tris-HCl pH 8;0; 1 mM EDTA pH 8,0 contendo 1% SDS e 0,2 mg/mL 

proteinase K e mantido durante a noite a 37oC. No dia seguinte, a amostra 

foi submetida a duas extrações com fenol : clorofórmio : álcool isoamílico 

(25:24:1) e a uma extração com clorofórmio e álcool isoamílico (24:1). O 

DNA foi precipitado com acetato de sódio 0,3 M em pH 7,0 e com dois 

volumes de etanol absoluto gelado. Posteriormente, o DNA foi lavado em 

etanol 70% por 5 minutos e ressuspenso em tampão de TE (10 mM Tris-HCl 

pH 8,0; 0,1 mM EDTA pH 8,0). 

 A concentração do DNA foi estimada a partir da leitura da densidade 

óptica por espectrofotometria com luz ultravioleta (Ultrospec III – Pharmacia 

Biotech, EUA); o grau de pureza foi avaliado pela relação A260/280. A 

integridade do material foi verificada com eletroforese em gel de agarose 1% 

e visualização por transiluminação com luz ultravioleta após coloração com 
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solução de brometo de etídio. As amostras foram armazenadas a 4ºC até 

sua utilização. 

 

3.4.2 Sequenciamento Genômico Global 

 

Nesse estudo, o sequenciamento genômico foi realizado no Broad 

Institute (Cambridge, MA) usando a tecnologia de clonagem molecular 

IlluminaHiSeq 2000 (IlluminaInc, San Diego, CA). Por esta técnica, o DNA 

genômico extraído de leucócitos de sangue periférico dos pacientes foi 

inicialmente fragmentado em tamanhos predeterminados e separados em 

fitas simples, por meio de enzimas polimerases. Em seguida, adaptadores 

com sequências de oligonucleotídeos conhecidas universalmente foram 

acrescentados às terminações dos fragmentos de DNA. Estes adaptadores 

são complementares aos primers de PCR e oligonucleotídeos imobilizados 

na matriz sólida para a amplificação do DNA. Durante cada ciclo de 

sequenciamento, a adição de quatro bases de nucleotídeos marcadas 

(citosina, adenina, tiamina e guanina) e enzimas à matriz seguida da 

estimulação com laser permitiu a leitura das bases complementares aos 

diversos fragmentos de DNA dispersos na matriz sólida. As sequências 

complementares obtidas foram alinhadas e comparadas com bancos de 

dados de referência (Human Genome version 19) usando o Burrows-

Wheeler Aligner (http://bio-bwa.sourceforge.net/) para a detecção de 

variantes genéticas (Figura 4). Posteriormente, foram aplicados o Genome 

Analysis Toolkit (http://broadinstitute.org/gatk), o escore de qualidade de 
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recalibração de cada base e o realinhamento indel. Os polimorfismos e as 

variantes indel identificados foram genotipados, comparando todas as 

amostras simultaneamente usando o escore de qualidade de recalibração de 

cada variante. Para avaliação do efeito funcional das variantes, foi usado o 

SnpEff 2.0.5 (http://snpeff.sourceforge.net/). 

 

 

Figura 4 -  Representação esquemática do sequenciamento genômico 
(ILLUMNA). A. Extração do DNA de leucócitos do sangue periférico; B. 
Fragmentação do DNA e ligação à adaptadores específicos. Os adaptadores 
possuem sequência complementar aos primers dispostos na matriz; C. 
Lavagem dos fragmentos não codificadores; D. Amplificação dos éxons em 
ponte; E. Sequenciamento com tecnologia de alto rendimento; F. 
Comparação das leituras do paciente com a sequência referência. 
 

  

http://snpeff.sourceforge.net/
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3.4.3 Amplificação por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

 O DNA genômico dos pacientes selecionados (descrito em detalhes 

nos resultados) foi utilizado como substrato para a amplificação das regiões 

codificadoras dos genes MKRN3 e DLK1 e da região de rearranjo do DLK1 

modificada por uma grande deleção e duplicação do intron 3 (descrita em 

detalhes nos resultados), por meio da reação em cadeia da polimerase 

(PCR), utilizando-se pares de oligonucleotídeos específicos (Tabelas 5 a 7). 

As reações foram realizadas em um volume final de 25 µL. Para cada 

reação foram utilizados 100 a 200 ng de DNA genômico (1 µL de DNA), 100 

μM de cada desoxinucleotídeo (dNTP), 1 µL a 10 pmol de cada 

oligonucleotídeo, 1,0 U de enzima GoTaq DNA polymerase (Promega, 

Madison, WI, EUA) e 5,0 µL do tampão 5X Green Flexi Reaction Buffer 

(Promega, Madison, WI, EUA), no éxon 1 do DLK1 foi acrescentado 2,5 µL 

de enchancer para cada reação e no éxon 3 do DLK1 foi acrescentado 

betaína 2,0 µL por 1 µL de DNA. A reação de amplificação foi realizada em 

um termociclador Veriti ®96- Well Thermal Cycler (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA) e consistiu das seguintes etapas: 1) Região 

codificadora do gene MKRN3 e - desnaturação inicial a 95oC por 5 minutos, 

seguida por 35 ciclos de desnaturação a 94oC por 30 segundos, anelamento 

a 58oC por 30 segundos e extensão a 72oC por 1 minuto e extensão final a 

72oC por 10 minutos; região codificadora do DLK1 éxons 1, 2, 4, 5 e a região 

de rearranjo do DLK1- desnaturação inicial a 94oC por 5 minutos, seguida 

por 35 ciclos de desnaturação a 94oC por 30 segundos, anelamento a 58oC 
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por 30 segundos e extensão a 72oC por 30 segundos e extensão final a 

72oC por 10 minutos; região codificadora do DLK1 éxon 3 -desnaturação 

inicial a 94oC por 5 minutos, seguida por 35 ciclos de desnaturação a 94oC 

por 30 segundos, anelamento a 61oC por 30 segundos e extensão a 72oC 

por 30 segundos e extensão final a 72oC por 10 minutos; 2) Todos os 

produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1% 

e visualizados por transiluminação em luz ultravioleta. 

 

3.4.4 Sequenciamento Automático Direto (Sanger) 

 

A concentração de DNA dos produtos gerados pela PCR foi 

determinada a partir da comparação da intensidade de sinal emitido pelos 

fragmentos de um marcador de peso molecular de concentração conhecida 

em gel de agarose. Posteriormente, os produtos de amplificação foram 

submetidos à pré-purificação enzimática, utilizando-se o produto comercial 

EXO-SAP, contendo as enzimas Shrimp Alkaline Phosphatase e 

exonuclease I (Affymetrix, USB Products, Cleveland, Ohio, EUA). As 

reações de sequenciamento foram realizadas utilizando o produto comercial 

ABI PrismTMBigDyeTerminator (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

Para estas reações, foram usados também pares de oligonucleotídeos 

internos, tendo em vista o grande número de pares de bases nos fragmentos 

estudados (Tabelas 5 a 7). Os produtos destas reações foram submetidos à 

eletroforese em sequenciador automático ABI PrismGenetic Analyzer 

3130xL automatic DNA sequencer (Applied Technologies, Foster City, CA). 
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As sequências obtidas foram comparadas com as sequências depositadas 

na base de dados do National Center for BiotechnologyandInformation 

(NCBI). 

 

Tabela 5 -  Oligonucleotídeos usados para amplificação e sequenciamento 
automático da região codificadora do gene MKRN3 

 

Oligonucleotídeos (PCR) Oligonucleotídeos internos 
(sequenciamento) 

1F:5´ GCCTCAAGCCCATAAAGAAA 3’ 

3R:5´ GGGAAAACAGGCAATAGCAG 3´ 

 

1F GGGGAAGGAAAAAGAGATGC 

1R AGCCATCTGCTTCCTCTCAG 

Produto amplificado: 837 pares de base. 

 2F GGCATTTGGACAAAGCAGATC 

2R CACTGGGAATGACCAATTCA 

Produto amplificado: 847 pares de base. 

 3F CCAATTGCAACCATTCCTTC 

3R CACCATAATCCTAGGGGGAAA 

Produto amplificado: 684 pares de base. 
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Tabela 6 -  Oligonucleotídeos usados para amplificação e sequenciamento 
automático da região codificadora do gene DLK1 

 

Oligonucleotídeos (PCR) 

P1F:5’ GAGGGAACGTGTACCAAACG 3’ 

P1R: 5’ CTTAGGGCTAGGCGGGAC 3’ 

Produto amplificado: 599 pares de base 

P2F: 5’ GGCTGTGTGGGCGAAGAC 3’ 

R2R: 5’ TGCAGCGTAGTGGCCAAG 3’ 

Produto amplificado: 246 pares de base 

P3F: 5’ GGGTCCTTGGTTCCACAGAA 3’ 

P3R: 5’ GGAGACTGGGAGGAGGTGG 3’ 

Produto amplificado: 300 pares de base 

P4F: 5’ CTTACTCCAGACCCCACTCG 3’ 

P4R: 5’CCAGGATGAGCGCTTACTTC 3’ 

Produto amplificado: 379 pares de base 

P5F: 5’ CGCTCCCTCATTCACCTGAT 3’ 

P5R: 5’ GCGTTCACCAGATTTGACAC 3’ 

Produto amplificado: 1000 pares de base 

 

 

 

Tabela 7 -  Oligonucleotídeos usados para amplificação da região de 
rearranjo no gene DLK1 

 

Oligonucleotídeos (PCR) 

PF: 5’ATGGAGAGGTTCATGCTGGG 3’ 

PR: 5’CCTCGGACTCCCAAAAGCAA 3’ 

Produto amplificado:269 pares de base 
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3.4.5  Amplificação Dependente de Hibridização com Múltiplas Sondas 

para Análise do Número de Cópias (MLPA: Multiplex Ligation-

Dependent Probe Amplification) 

 

Este método permite avaliar o número de cópias e metilação de um 

gene. Baseia-se na reação por PCR e permite a detecção semiquantitativa 

de alterações no DNA. Dois produtos  específicos foram usados. Um produto 

comercial contendo sondas de MS-MLPA desenhadas e preparadas como 

descrito por Schouten et al. (66); e um segundo produto com sondas 

customizadas desenhadas de acordo com o manual do MRC Holland de 

confecção de sondas e adicionadas ao kit comercial SALSA MLPA EK1 

reagents kit P300 Human Reference-2 probemix para avaliação do número 

de cópias do DLK1 (67).  

O produto comercial: SALSA MS-MLPA probemix ME032-A1 

UPD7/UPD14, MRC Holland, Amsterdam, Netherlands, continha apenas 

sondas para os éxon 3 e 4 do DLK1. Por isso,  sondas customizadas foram 

confeccionadas para cobrir todos os éxons do DLK1 (1 a 5) e as regiões 

5’UTR e 3’UTR (Tabela 8). O kit comercial contém seis sondas específicas 

para a região 6q24.2, 11 sondas específicas para o 7p12.1 e 7q32.2 regiões 

e 12 sondas específicas para a região 14q32.2, cobrindo os genes: PLAGL1, 

GRB10, MEST, MEG3, RTL1, MIR380e DLK1 éxons 3 e 4. Treze destas 

sondas comerciais contêm sítio de reconhecimento para enzima HhaI e 

fornecem informações sobre o estado de metilação da sequência alvo, 

contudo nenhuma relacionada ao DLK1. Além da detecção de metilação 
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aberrante, todas as 29 sondas presentes darão informações sobre as 

alterações no número de cópias do amostra analisada. Além disso, 15 

sondas de referência foram incluídas, que detectam genes localizados fora 

dos cromossomos 6, 7 e 14. 
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Tabela 8 -  Sondas customizadas usadas para amplificação e sequenciamento do gene DLK1 pelo método de MLPA 
 

Região do DLK1 Sequência (5'-3') 

LPO 5'UTR GGGTTCCCTAAGGGTTGGACTTTCCCCTCGCTGCGCGCCCGCGCCCCCTTTCGCGTCCGCAA 

RPO 5'UTR 5' PHO CCAGAAGCCCAGTGCGGCGCCAGGAGCCGGACCCGCTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC  

LPO éxon 1 GGGTTCCCTAAGGGTTGGACCTCCTGCGCGTCCTCTTGCTCCTGCTGGCTTTCGGCCACAGC 

RPO éxon 1 5' PHO ACCTATGGTGAGTTCCCCGGCGGCCCGGCTCTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC  

LPO éxon 2 GGGTTCCCTAAGGGTTGGACCTTGGCCTGGGGCCTGGTGGGGTGAATTGTATAACCTTTCTTGTACC 

RPO éxon 2 5' PHO TCAGGGGCTGAATGCTTCCCGGCCTGCAACCCCCAAAATGGATTCTGCTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC  

LPO éxon 3 GGGTTCCCTAAGGGTTGGAGCAGGGTCCCCTTTGTGACCAGTGCGT 

RPO éxon 3 5' PHO GACCTCTCCCGGCTGCCTTCACGGACTCTGTGGTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC  

LPO éxon 4 GGGTTCCCTAAGGGTTGGACCCCGGGTACTCGGGAAAGGACTGCCAGAAA 

RPO éxon 4 5' PHO AAGGACGGGCCCTGTGTGATCAACGGGTAAATATCCTTCTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC  

LPO éxon 5 GGGTTCCCTAAGGGTTGGACCTGCAGCCGCCCGGTGACCAACTGC 

RPO éxon 5 5' PHO GCCAGCAGCCCGTGCCAGAACGGGGGCATCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC  

LPO3'UTR GGTTCCCTAAGGGTTGGACACATGGTCCTCGTGAAACCGTTACGAGTGCTGTACATGACCACCCAC 

RPO3'UTR 5' PHO TGTGCAAAGAGCTACGATTGCTTTCGTTCGTTAATTCTCACACACTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC  

5’PHO: região 5’ fosforilada, LPO: Left Probe Oligonucleotide, RPO: Right Probe Oligonucleotide.
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O protocolo de MS-MLPA foi de 5 passos (Figura 5): 1) Denaturação 

de 20 ng de DNA genômico de cada paciente. 2) Reação de ligação e 

hidrólise- realizada no período noturno por 16h. 3) Reação de PCR. 4) 

Separação dos produtos de amplificação por eletroforese capilar no 

Sequenciador ABI 3130 genetic analyzer (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA) usando o LIZ® size standard. 5) Análise dos resultados obtidos. 

A análise dos dados do kit comercial foi efetuada usando o Coffalyser 

software (Life Technologies). Para compensar a diferença na eficiência do 

PCR de amostras individuais, a fração de cada pico foi normalizada pela 

divisão do valor de pico de cada sonda amplificada, pelo valor combinado de 

sondas de referência dentro da amostra. 

A análise dos dados das sondas customizadas foi efetuada usando 

planilha de excel com fórmulas pré-estabelecidas. Para compensar a 

diferença na eficiência do PCR de amostras individuais, a fração de cada 

pico foi normalizada pela divisão do valor de pico de cada sonda 

amplificada, pelo valor combinado de sondas de  referência P300 Human 

Reference-2 probemix colocadas dentro da amostra.  

Uma redução relativa de 35%-50% no valor de pico (ou área) de uma 

amostra não digerida de uma sonda específica era indicativa de uma 

deleção heterozigótica da região correspondente do DNA genômico. 
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Fonte: Adaptado Shen et al., 2009 (67). 

Figura 5 -  Esquema ilustrativo do procedimento de MLPA. 1. 
Denaturação e hibridização: a amostra de DNA é aquecida de forma que 
denatura, então o probemix é adicionado. Cada sonda consiste em duas 
partes: o LPO e RPO, que se hibridizam com o adjacente na região alvo do 
DNA. 2. Ligação: LPOs e RPOs hibridizados são ligados para formar um 
sonda completa. 3. Reação de PCR: durante a reação de PCR, apenas as 
sondas completas são amplificadas exponencialmente. 4. Os produtos de 
amplificação são separados por eletroforese capilar, gerando picos 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1  Pesquisa de Mutações no MKRN3 em Novos Casos por 

Sequenciamento Automático (Sanger) 

 

Após os estudos iniciais do gene MKRN3 em pacientes brasileiros 

com PPC (49, 51), novos casos de PPC familial e esporádica foram 

encaminhados e estudados. O presente estudo indicou cinco novos casos 

de pacientes com mutações inativadoras do MKRN3, e, em três deles (dois 

de origem brasileira e uma argentina), a segregação familiar foi possível. 

Obteve-se acesso ao DNA apenas do índex da família de origem 

norueguesa com história de PPC de origem paterna. A paciente da família 

de origem turca tinha histórico de uma prima com desenvolvimento puberal 

precoce, sendo desconhecido se a mesma era de origem paterna ou 

materna. A prima do índex foi estudada, porém não apresentou mutações no 

gene MKRN3, nem houve acesso aos demais membros dessa família para 

estudo molecular (Tabela 9).   

Três das cinco famílias apresentaram a mutação p.Ala162Glyfs*14, 

correspondendo a 60% dos casos estudados. Esta mutação caracteriza-se 

pela inserção de um C em uma região de poliC, descrita em estudo prévio, 

como uma região de hotspot (50).  
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Tabela 9 -  Caracterização clínica, laboratorial e molecular dos pacientes com PPC familial causada por mutação no MKRN3 
 

Paciente 

origem 
Membros 

Manifestação 
clínica inicial 

(idade em 
anos) 

Diagnóstico LH 

IU/L FSH 
IU/L 

Basal 

E2 

pg/mL 

T 

ng/dL 

Mutação 

DNA 

MKRN3 

Proteína 
Idade 

Anos 

Mamas/ 

Genitália 

Estádio 
Tanner 

IO 

anos Basal 
Pós 

LHRH 

Noruega índice Telarca (7,0) 7,0 ND ND ND ND ND ND - 475_476insC Ala162Glyfs*14 

Brasil 

Índice Telarca (5) 6 3 11 4,16 - 5,83 <10 - 475_476insC Ala162Glyfs*14 

Pai             475_476insC Ala162Glyfs*14 

Irmã          475_476insC Ala162Glyfs*14 

Tia paterna          475_476insC Ala162Glyfs*14 

Argentina 

Índice Aumento 
testicular (8,5) 

8,4 3 10 1,1 10,2 1,5 - 466 c.982C>T Arg328Cys 

Irmão          c.982C>T   Arg328Cys 

Brasil 
Índice Telarca (7,5) 7,8 3 7,8 1,2 - 4,8 43 - c. A>G795 Ile265Me 

Pai          c. A>G795 Ile265Me 

Turquia Índice Telarca (3,6) 3,6 2 6,9 1,7 27,69 5,2 26 - 475_476insC Ala162Glyfs*14 

IO: idade óssea; E2: estradiol; T: testosterona. 
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4.2 Puberdade Precoce Central Familial 

 

 Dentre as 31 famílias sem mutação no gene MKRN3 uma foi 

destacada, denominada como Família 1. Esta era de origem brasileira, 

caracterizada por quatro membros do sexo feminino com diagnóstico de 

PPC, seguidas no ambulatório do HCFMUSP e 1 membro (avó paterna) com 

histórico de menarca entre 9-10 anos. Esta família destacou- se por ter 

vários membros afetados em duas gerações, e também por ter duas 

pacientes afetadas, filhas do mesmo pai e de mães diferentes, sugerindo 

herança paterna. Além disso, o DNA de vários membros afetados (5 

indivíduos) e não afetados (9 indivíduos) foi disponibilizado para os estudos 

genéticos. A mesma família foi submetida a diversas metodologias de 

estudos moleculares em trabalhos prévios, porém, sem identificação de uma 

causa genética para a PPC nos membros afetados. Inicialmente, foi 

realizado o sequenciamento exômico global, que revelou, por estudos de 

ligação, o envolvimento de uma região do cromossomo 14q nos pacientes 

com PPC. Em seguida, foram realizadas as técnicas de  SNP array  e MLPA 

com cobertura para o cromossomo 14. Alterações genéticas não foram 

identificadas nas pacientes afetadas. Por esse motivo, três membros 

afetados (III.1, III.2 e III.3) e três não afetados (II.4, II.5 e III.4) dessa família 

foram escolhidos para o estudo do sequenciamento genômico global  

(Figura 6). 
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Siglas: e: indivíduos submetidos ao sequenciamento exômico em estudo prévio, s: indivíduos submetidos ao SNP array em estudo prévio, m: 
indivíduos submetidos à análise de MLPA, e g: indivíduos selecionados para o sequenciamento genômico. 

 
Figura 6 -  Heredograma da Família 1 com estudos genéticos realizados. Os membros com PPC ou história de menarca 
precoce são representados pelo preenchimento das figuras em preto (I.1, III.1, III.2, III.3, III.7). Os diversos estudos genéticos 
foram destacados ao lado direito superior dos números em siglas 
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4.2.1 Sequenciamento Genômico Global 

 

4.2.1.1 Variante Identificada 

 

Foram identificados 3.838.185 SNPs, troca de um nucleotídeo por outro 

na sequência de DNA do inglês single nucleotide polymorphism, sendo 

99.137 novos; e 709.114 indels (alteração causada por inserção ou deleção 

de um ou mais nucleotídeos), sendo 127.593 novos nos seis membros 

submetidos ao sequenciamento genômico global da Família 1. Critérios 

rigorosos foram usados como filtros para selecionar as variantes 

provavelmente causadoras do fenótipo de PPC. Em razão da raridade da 

PPC familial, foram excluídas todas as variantes presentes em bancos de 

dados públicos (1.000 Genomas, EXAC, dbSNP). Também foram excluídas 

quaisquer variantes encontradas nos 37 bancos de dados de genomas 

brasileiros (EPIGENE-Brasil iniciativa Project 7).  

A filtragem  resultou em 87 variantes novas dentro da região de 

ligação encontrada em estudo prévio. Dessas, havia uma única variante não 

sinônima, um frameshift no gene AHNAK2. Esta variante não foi considerada 

patogênica, pois o gene AHNAK2 possui mais de 130 variantes 

caracterizadas por perda de função no banco de dados EXAC 

(http://exac.broadinstitute.org) sem relação com doenças. Nenhuma das 

outras 86 variantes estava em regiões promotoras ou em sítios específicos 

de ligação de fatores de transcrição. A análise do número de cópias do 

cromossoma 14 a partir da posição 99.000.000 foi realizada, sendo 

http://exac.broadinstitute.org/
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extraídos nove conjuntos de dados, variando de 268 Mb a 586 Mb em 

tamanho. A proporção das médias de profundidades de leitura de afetados e 

de não afetados foi então submetida ao programa computacional R versão 

3.1.3. A inspeção visual sugeriu uma deleção de uma região no início do 

cromossomo 14 dos pacientes afetados, quando comparado aos não 

afetados. Os dados foram revisados com mais precisão usando o programa 

digital IGV (Integrative Genomics Viewer) versão 2.3.72 em todas as 

amostras, confirmando o achado (Figura 7A-B). A análise foi realizada por 

nosso colaborador americano Dr. Andrew Dauber (Cincinatti, EUA). Uma 

grande deleção de, aproximadamente, 14.000 pares de bases no início do 

gene DLK1 foi identificada apenas nos indivíduos afetados e nos 

carreadores assintomáticos. Oligonucleotídeos específicos foram 

confeccionados nas regiões adjacentes à grande deleção, visando à 

amplificação de um fragmento de tamanho reduzido apenas nos pacientes 

afetados pela deleção. Após a reação de PCR nesses pacientes, notou-se 

que o fragmento amplificado possuía, aproximadamente, 850 pb, embora o 

fragmento esperado fosse de 580pb. Após o sequenciamento desse produto 

de PCR, foi encontrada uma duplicação de 269 pb de uma região do íntron 3 

desse gene na região da grande deleção, tornando esse achado um 

complexo rearranjo composto de uma grande deleção da região 5’UTR até 

início do éxon 1, associada a uma  inserção de uma região do intron 3. 
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Figura 7 -  Complexo rearranjo genômico que resultou na deleção do éxon 1 no DLK1  
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Figura 7A -  Imagens da análise do genoma pelo Integrative Genomics Viewer da paciente III.2. Em cada painel, a faixa 
superior lista as coordenadas genômicas retratadas na tela. A seção do meio mostra o sequenciamento de cada indivíduo em 
barras cinza, com um histograma da cobertura de bases individuais. As leituras coloridas representam a sequência lida 
emparelhada com a sequência do indivíduo que não está localizada na distância esperada. Isto ocorre em razão do 
rearranjo/deleção genômica. Painel superior esquerdo: visão geral da região genômica incluindo DLK1 e sua região à 
montante. A deleção heterozigótica é claramente visível, no meio do painel, tal como uma região de cobertura de 
sequenciamento reduzida. Painel inferior esquerdo: visão ampliada do início da deleção, demonstrando uma queda na 
cobertura do sequenciamento com uma abundância de leituras com pares a uma distância inesperada (em vermelho). Painel 
superior direito: visão ampliada da extremidade da deleção. Painel inferior direito: área de duplicação do intron 3 do DLK1 
mostrando o aumento da cobertura e abundância de leituras com pares a uma distância inesperada (em vermelha). As setas 
azuis em todos os painéis indicam as fronteiras da deleção e duplicação. 
 

 

 
Figura 7B -  Esquema do complexo rearranjo do DLK1. Blocos azuis representam os éxons de 1 a 5, o número de pares 
de base de cada éxon encontra-se abaixo dos blocos. Linha preta: região intergênica com o número de pares de base acima 
da linha preta. Linha amarela: região de duplicação, originalmente, pertencente a região intrônica 3-4 com 269 pares de base. 
Linha vermelha: região da grande deleção com 13.939 pares de base, na região 5’ não traduzida, englobando o início do 
éxon 1.   
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4.2.1.2 Correlação Genótipo- Fenótipo Família 1 

 

O complexo rearranjo do gene DLK1 no cromossomo 14q foi 

identificado em cinco membros afetados da Família 1: no caso  índice (III.3), 

em sua irmã por parte de pai (III.7), em suas duas primas paternas (III.1, 

III.2), e na avó paterna (I.1). Adicionalmente, o mesmo defeito foi encontrado 

no pai do caso índice (II.5) e em seu tio paterno (II.2), ambos carreadores 

assintomáticos (Figura 8 e 9). O indivíduo (II.5), pai do índice, e seu tio 

paterno (II.2) herdaram a mutação de sua mãe, mas não manifestaram o 

fenótipo de PPC por este gene ser expresso apenas pelo alelo paterno. O 

caso índice (III.3) apresentou história de telarca aos 5,0 anos e pubarca aos 

6,0 anos, sua irmã (III,4) e seu irmão (III.5) não manifestaram PPC. Sua 

meia irmã paterna (III.7) apresentou telarca aos 5,9 anos e pubarca 6,0 

anos. Suas duas primas paternas (III.1 e III.2) também apresentaram 

desenvolvimento puberal antes dos 8 anos. A pubarca foi evidenciada em 

apenas duas das quatro pacientes (III.1 e III.7). A média de idade de início 

puberal foi 5,2 anos nas meninas (variando entre 4,6 e 5,9 anos). Todas as 

quatro pacientes afetadas possuíam concentrações de LH basal e/ou após 

estímulo puberais e idade óssea avançada ao diagnóstico, exceto uma (III.1) 

(Tabela 10).  A análise da segregação familiar foi realizada por meio de PCR 

com os oligonucletídeos específicos para amplificar o fragmento, contendo o 

complexo rearranjo do gene DLK1. Todos os carreadores assintomáticos e 

afetados amplificaram um fragmento de, aproximadamente, 850 pb (580 pb 

esperado mais 269 pb  da duplicação da região 3-4) (Figura 9). 
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Figura 8 -  Heredograma da Família 1 com os resultados moleculares. 
Os membros afetados foram representados pelo preenchimento das figuras 
em preto (I.1, III.1, III.2, III.3, III.7). Os carreadores assintomáticos em razão 
ao imprinting materno foram marcados com um círculo preto (II.2 e II.5). Os 
membros pesquisados sem mutação forem identificados com WT: wild-type.  
 

 

Figura 9 -  Análise da segregação da deleção DLK1 na Família 1. A 
figura mostra amplificação por PCR de um fragmento de 850 pb apenas nos 
indivíduos que apresentam a deleção do gene DLK1.  
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Tabela 10 -  Características clínicas e hormonais das pacientes afetadas da 
Família 1 na ocasião do diagnóstico e na visita mais recente 

 

 Paciente III.3 Paciente III.2 Paciente III.1 Paciente III.7 

Manifestação Clínica 
(anos) 

Telarca (5) 

Pubarca (6,0) 
Telarca (5,0) Telarca (4,6) 

Telarca (5,9) 

Pubarca (6,0) 

Idade da 1a visita (anos) 6,7 8,0 6,4 6,9 

Altura cm (DP) 129,5 (2,5) 136,3 (1,2) 125,5 (1,7) 127,5 (1,6) 

IMC Kg/m2 (percentil) 17,9 (87%) 19,5 (95%) 16,8 (83%) 17,3 (78%) 

Desenvolvimento 
mamário 

(Tanner estágio) 

4 4 3 4 

Pelos Pubianos 

(Tanner estágio) 
2 1 1 3 

Idade óssea (anos) 11 11 7 10,6 

Basal e pós estimulo LH 
(UI/L) ‡ 

1,9/31,5 1,7/26,9 <0,6/11,4 1,6/23,5 

Estradiol (pg/ml) º 53,3 34,9 <13 29 

     

Visita Recente     

Idade (anos) 22 21 18 16 

Duração do tratamento de 
aGnRH (anos) 

4,2 3,0 4,2 3,6 

Peso (Kg) 72,3 55,5 78 55,9 

Estatura alvo cm (DP) 166 (0,6) 158,5 (-0,6) 158,5 (-0,6) 166,5 (0,7) 

Altura (cm) 156 (-1,0) 159,7 (-0,4) 159,3 (-0,5) 160,5 (-0,3) 

IMC (kg/m2) 29,7 22 30,8 21,9 

Idade da menarca (anos) 12 12 12 10,8 

LH/FSH basal (UI/L) ‡ 3,3/5,1 2,9/2,5 5,5/7,0 0,2/0,6 

Estradiol (pg/mL) º 83 170,1 <15 26,5 

‡ Imunoflurométrico; º Quimioluminescência; Abreviaturas: IMC: Índice de Massa Corporal; DP: 
desvio-padrão. 

 

 

  



Resultados       55 

 

4.2.1.3  Correlação das Características Clínicas da Síndrome de Temple 

com as das Pacientes com Deleção no Éxon 1 do Gene DLK1 

 

 A síndrome de Temple é decorrente de anormalidades no 

cromossomo 14q32, onde o DLK1 se localiza (59, 60). As características 

clínicas desta síndrome foram avaliadas nas quatro pacientes com deleção 

do DLK1 (Tabela 11). A puberdade precoce central típica foi o único fenótipo 

em comum encontrado em todas as pacientes. Os retardos de crescimento 

pré e pós-natal foram excluídos, considerando o peso e comprimento 

normais na ocasião do nascimento e a altura das pacientes na infância. 

Além disso, três delas atingiram a altura final normal (para a faixa de altura 

alvo parental) após tratamento com análogos de GnRH.  

 Outras características clínicas clássicas da síndrome de Temple, tais 

como, distúrbios alimentares, dismorfismo facial, macrocefalia relativa, mãos 

e pés pequenos e anormalidades neurológicas também foram excluídas 

nessas pacientes com PPC, sugerindo um quadro de PPC não-sindrômica 

nessa família (Figura 10). No entanto, o sobrepeso ou a obesidade, 

presente na síndrome de Temple, foi diagnosticado em três pacientes no 

momento do diagnóstico inicial e em duas na vida adulta. Além disso, 

alterações metabólicas foram evidenciadas na paciente III.1 (obesidade grau 

I e HbA1c alterada) e III.3 (sobrepeso), bem como em sua avó paterna 

(sobrepeso e diabetes mellitus tipo 2 aos 57 anos). Todos elas 

apresentaram aumento de percentual de gordura corporal por bioimpedância 
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elétrica (InBody770), com predomínio da gordura abdominal visceral (Tabela 

11). 

 

 

 

Figura 10 -  Foto das pacientes afetadas e dos membros não afetados da 
Família 1. Imagem das faces, mãos e dos pés das pacientes afetadas à 
esquerda e de dois membros não afetados à direita. As fotos foram 
autorizadas por todos os indivíduos e seus responsáveis 
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Tabela 11 - Correlação das características clínicas e laboratoriais da síndrome de Temple com as das pacientes com 
deleção no éxon 1 do gene DLK1 

 
Características Clínicas Síndrome de Temple 

(frequência %) 
Paciente III.3 Paciente III.2 Paciente III.1 Paciente III.7 

Idade gestacional e via de 
nascimento 

Parto prematuro (30%) ~40 semanas 
vaginal 

39 semanas 
vaginal 

39 semanas 
vaginal 

39 semanas 
vaginal 

Comprimento ao nascimento 
cm (DP) 

Retardo do crescimento intrauterino 
(75%) 

ND 51 (0,2) 53 (1,2) 48 (-1,5) 

Peso ao nascimento kg (DP) Baixo peso ao nascer (87%) ~3,0 (-1,0) 3,9 (1,3) 3,2 (-0,4) 3,7 (0,8) 
Comportamento alimentar Problemas alimentares (43%) Sem alterações Sem alterações Sem alterações Sem alterações 

Características faciais Dismorfismo facial  Não detectado Não detectado Não detectado Não detectado 
Perímetro cefálico* cm Relativa macrocefalia (56%) 55,5 (`50%) 54,5 (`50%) 54,5 (`50%) 56,5 (`50%) 

Mãos (Dedo x Palmas) **cm Mãos pequenas (87%)  
Clinodactilia (31%) 

8,2 x 11,3 
Ausente 

7,5 x11 
Ausente 

7,5 x 11 
Ausente 

7,8 x 11.2 
Ausente 

Pés 
Tamanho do sapato 

Alterações em pés 
Pés pequenos (96%) 

Polidactilia 
36 

4o metaterso curto 
35 

- 
34 

- 
35 

Características neurológicas Hipotonia (93%) Retardo no 
desenvolvimento motor (83%) 

Atraso na fala (59%), 
Retardo mental (39%) 

- - - - 

Desenvolvimento puberal Puberdade precoce (86%) + + + + 
Alterações metabólicas Maturity-onset diabetes of the young 

(raro) 
Diabetes tipo 2 de início precoce 

Acantose 
nigricans 

- 
Acantose 
nigricans 

Pré diabetes 
- 

Colesterol total e LDL 
(mg/dL) 

Hipercolesterolemia (10%) 
182/141 122/47 196/135 171/114 

Índice de Massa Corporal  
(kg/m2) 

Sobrepeso e obesidade 
29,2            21,8 33,1 22,2 

Circunferência abdominal 
(cm) e massa gorda (%) 

Obesidade truncal 94 
43,6 

69.5 
35,4 

94.5 
50,4 

69 
34,2 

* Perímetro cefálico medido na última visita. ** Dedo: dedo médio, Palmas: comprimento da mão (72). Símbolos  -: não detectado alterações, +: presente. Valores normais de colesterol 
total< 200 mg/dL e LDL<140mg/dL. Porcentagem normal de massa gorda por bioimpedância: 18-28. 
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4.2.2 Dosagem Sérica do DLK1 nos Pacientes Afetados da Família 1  

 

Para investigar o efeito da deleção genômica do gene DLK1, as 

concentrações séricas da proteína codificada por esse gene foram medidas 

nas quatro pacientes afetadas, bem como na avó paterna, também afetada, 

e comparadas com oito controles, incluindo quatro indivíduos pré-púberes e 

quatro púberes que relataram início do desenvolvimento puberal normal. Os 

valores séricos da proteína DLK1 variaram entre 1,9 e 20 ng/mL no grupo 

controle. Em contraste, todas as cinco pacientes afetadas tiveram 

concentrações indetectáveis de DLK1 (< 0,4 ng / mL), sugerindo que a 

deleção genômica resultou em completa falta de produção de DLK1 nesses 

indivíduos (Figura 11). 

 

 
Figura 11 -  Concentrações séricas de DLK1 nos controles e em cinco 
pacientes com PPC em razão do complexo rearranjo do gene DLK1. As 
pacientes afetadas tiveram valores indetectáveis de DLK1 no soro (abaixo 
do limite do ensaio de detecção de 0,4 ng / ml). método ELISA; kit: IBL-
America, Minneapolis, MN  
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4.2.3  Expressão do Dlk1 no Hipotálamo de Camundongos e 

Linhagens Celulares de Camundongos Derivadas de Neurônios 

de Kisspeptina 

 

A expressão do gene Dlk1 no hipotálamo médio basal (MBH) de 

camundongos machos no período juvenil foi analisada. O hipotálamo médio 

basal engloba o núcleo arqueado hipotalâmico, área com uma grande 

população de neurônios de kisspeptina, considerada região chave para o 

controle da secreção de GnRH (7). Além disso, foi medida a expressão de 

Dlk1 em duas linhagens celulares imortalizadas de camundongos, KTaR-1 e 

KTaV-3, derivadas de neurônios de kisspeptina dos núcleos arqueados e 

periventricular anteroventral (AVPV), respectivamente (68). O núcleo AVPV 

mostrou abrigar uma segunda grande população de neurônios de 

kisspeptina, implicados com o pico ovulatório de LH (69). A expressão de Dlk1 

foi detectada no hipotálamo MBH de camundongos e em ambas as 

linhagens celulares com valores significativamente maiores de expressão do 

que nas células HEK293, controles negativos (P<0,05), nas quais nenhuma 

expressão de mRNA de Dlk1 foi observada (Figura 12). Os valores de 

expressão foram significativamente maiores no MBH do que nas linhagens 

celulares (P<0,05). Houve uma tendência para maior expressão em células 

KTaV-3 em comparação com as células KTaR-1, porém, sem significância 

estatística (P:0,072).  
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Em conjunto, estes dados forneceram evidências adicionais de que o 

DLK1 pode desempenhar um papel na regulação do início puberal, 

possivelmente influenciando a sinalização da kisspeptina.  

 

Figura 12 -  Expressão do RNAm do Dlk1 no hipotálamo médio basal 
(MBH) de camundongos e em duas linhagens celulares que expressam 
kisspeptina (KTaR-1 e KTaV-3). Os valores de RNAm de Dlk1 foram 
medidos por PCR quantitativa em tempo real. Células HEK293 foram usadas 
como controle negativo. Os resultados são apresentados como média ± erro 
padrão para cada amostra (n = 3). As letras diferentes (a, b, c) são 
significativamente diferentes uma das outras (teste de diferença significativa 
de Tukey, P <0,05). Especificamente, os níveis de expressão nas células 
HEK293 são significativamente diferentes das células KTaR-1 e KTaV-3, 
que também são significativamente diferentes do MBH. Não há diferença 
significativa entre o KTaR-1 e o KTaV-3. KTaR-1 é uma linhagem celular 
imortalizada derivada do núcleo arqueado; KTaV-3 é uma linhagem celular 
imortalizada derivada do núcleo AVPV 
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4.3  Sequenciamento Automático (Método de Sanger) do Gene DLK1 

do Grupo de Pacientes com PPC Familial e Esporádica 

 

A identificação do DLK1 como um novo gene relacionado à PPC 

familial, por meio de sequenciamento genômico global, despertou o 

interesse em buscar novas mutações em pacientes com PPC. Trinta e três 

indivíduos de 30 famílias com PPC (31 meninas e dois meninos) e trinta e 

um casos aparentemente esporádicos de PPC foram estudados na busca de 

mutações de pontos no gene DKL1. No grupo de PPC familial, duas 

variantes gênicas patogênicas foram encontradas no estudo. No grupo de 

PPC aparentemente esporádica não foram encontradas variantes 

patogênicas no gene DLK1. 

 

4.3.1  Variante Frameshift c.810_810delT p.Val272Cysfs*14 

 

A mutação frameshift em heterozigose no éxon 5 do DLK1 

c.810_810delT p.Val272Cysfs*14 foi identificada em dois membros (caso 

índice III.2 e seu filho IV.1) de  uma família inglesa com história de PPC 

(Família 2, Figura 13). A deleção de uma citosina na posição 810 do DLK1 

resultou em uma mutação frameshift no aminoácido 272, levando a um 

códon de parada prematura 14 aminoácidos à frente da deleção.  
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4.3.2  Correlação genótipo-fenótipo Família 2 

 

O caso índice (III.2) apresentou PPC iniciada por volta dos 5 anos. A 

paciente foi tratada com medicação oral (não especificada a medicação) até 

por volta dos 11 anos, com história de menarca logo após a suspensão do 

tratamento. Apesar do tratamento, ela apresenta baixa estatura, com altura 

final de 146,2 cm (DP: -2,7). Seu DNA e de seu filho foram enviados a nosso 

serviço para investigação genética, em razão da preocupação da paciente 

quanto a possibilidade de seu filho também desenvolver puberdade precoce. 

O filho do caso índice (IV.1), portador da mutação, tem 7 anos de idade, sem 

problemas de saúde e sem sinais de puberdade até o momento. O irmão do 

caso índice (III.3) também apresentou PPC com início entre 5 e 6 anos, fez 

tratamento com análogos de GnRH (spray nasal) e também apresenta baixa 

estatura com altura final de 147,3cm (DP: -4,0). O pai do caso índice (II.5) 

refere PPC sem tratamento, medindo 150cm (DP: -3,6). Duas tias paternas 

do caso índice (II.3  e II.4) referiram história de menarca entre 8 e 9 anos, 

medindo 144,8cm (DP: -2,9) e 142,2cm (DP: -3,3) respectivamente (Tabela 

12). O DNA dos demais membros da família não foi disponibilizado para 

análise molecular. Todavia, a história de puberdade precoce nos indivíduos 

II.3, II.4, II.5, III.7 sugere que sejam afetados e que herdaram a mutação do 

lado paterno. O filho do caso índice (IV.1) não desenvolveu PPC, sendo, 

portanto, um carreador assintomático. A família apresenta um padrão de 

herança autossômico dominante, com penetrância completa e transmissão 
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exclusiva pelo alelo paterno, como esperado para gene DLK1, que sofre 

imprinting materno. 

 

 

 
 
Figura 13 -  Heredograma da Família 2 com mutação no gene DLK1 
identificada pelo sequenciamento direto pelo método de Sanger. O caso 
índice está indicado pela seta. NM significa alelo não mutado, círculo sexo 
feminino, quadrado sexo masculino, símbolo cheio membro afetado, símbolo 
com X falecimento e símbolo com ponto no interior carreador assintomático. 
Abaixo do número de identificação a altura dos indivíduos em cm e o cálculo 
do desvio padrão de estatura entre parênteses. O asterisco * indica os 
indivíduos que foram estudados por sequenciamento direto 
 

 

4.3.3 Variante Frameshift c.479_479delC p.Pro160Leufs*50  

 

 A mutação frameshift em heterozigose no éxon 5 do gene DLK1 

c.479_479delC p.P160Lfs*50 foi identificada em uma paciente (III.4) com 

PPC pertencente a uma família brasileira (Família 3, Figura 14). A deleção 

de uma citosina na posição 479 do DLK1 resultou em uma mutação 
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frameshift no aminoácido 160, levando a um códon de parada prematura 50 

aminoácidos à frente da deleção.  

4.3.4 Correlação Genótipo-Fenótipo Família 3 

 

O caso índice (III.4) foi avaliado no ambulatório do Hospital das 

Clínicas da FMUSP na idade adulta (19,6 anos), devido a um microadenoma 

hipofisário. A paciente tinha história de telarca aos 6 anos, LH basal de 1,8 

UI/L e após estímulo com GnRH de 11,5 UI/L. A ressonância magnética de 

SNC excluiu lesões anatômicas na região hipotalâmica, mas evidenciou um 

microadenoma hipofisário. Apesar do diagnóstico de PPC, a paciente não foi 

tratada no serviço de origem e apresentou menarca aos 6,6 anos. Nos 

últimos anos, referiu ciclos menstruais regulares. Os exames laboratoriais 

bioquímicos, hormonais e US pélvico mais recentes não evidenciaram 

alterações. A altura final da paciente foi de 145,5 cm (DP:-2,7) com magreza 

extrema IMC:13 kg/m2. O DNA dos demais membros da família não foi 

disponibilizado para análise molecular. A tia paterna do caso índex (II.2) 

referiu telarca aos 7 anos e menarca aos 9 anos, sem nenhuma investigação 

ou tratamento na ocasião. Atualmente com 56 anos, apresentou altura final 

de 140 cm (DP: -3,7), tem obesidade grau II (IMC: 37,7 kg/m2), 

hipercolesterolemia e intolerância à glicose de início recente. O pai do caso 

índex (II.3) não recorda o período de início de sua puberdade; no entanto, 

tem baixa estatura 150 cm (DP: -3,7) sugerindo também uma possível PPC 

não tratada (Tabela 12). Atualmente, com 54 anos, tem IMC: 24,4 kg/m2 e 
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refere dislipidemia em tratamento. O irmão do caso índice (III.5) apresentou 

desenvolvimento puberal normal com altura final de 168 cm (DP: -1,0).  

 

 

 

Figura 14 -  Heredograma da Família 3 com mutação no gene DLK1 
identificada no sequenciamento direto pelo método de Sanger. O caso índice 
está indicado pela seta. NM significa alelo não mutado, círculo sexo 
feminino, quadrado sexo masculino, símbolo cheio membro afetado, símbolo 
com X falecimento. Abaixo do número de identificação, a altura dos 
indivíduos em cm e o cálculo de desvio padrão de estatura entre parênteses. 
O asterisco * indica que o indivíduo que foi estudado por sequenciamento 
direto 
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Tabela 12 -  Características clínicas dos pacientes adultos com PPC em razão das novas mutações no gene DLK1 

Família 
origem 

Parentesco 
do índice 
(Membro) 

Sexo 
Idade 
(anos) 

Manifestação 
clínica inicial 

(idade em 
anos) 

Tratamento 
Altura 
(cm) 
(DP) 

IMC 
(kg/m2) 

Características 
adicionais 

Mutação 
DNA 

DLK1 
Proteína 

Família 2 
Inglaterra 

Filho 
(IV.2) 

M 7 
Carreador 

assintomático 
  ND  810_810delT Val272Cysfs*14 

Índice 
(III.6) 

F 33 
Telarca 
(5 a 6) 

Menarca (11)* 

Medicação 
oral 

146,2 
(-2,7) 

ND Baixa estatura 810_810delT Val272Cysfs*14 

Irmão 
(III.7) 

M 36 Voz grave (9) 
Medicação 

spray – 
aGnRH 

147,3 
(-4,0) 

ND Baixa estatura ND ND 

Pai 
(II.5) 

M ND 
Sinais puberais 

(5) 
 

150 
(-3,6) 

ND 
Baixa estatura 
DM tipo 2, AVC 

ND ND 

Tia paterna 
(II.3) 

F ND 
Menarca 
(8 a 9) 

 
144,8 
(-2,9) 

ND 
Baixa estatura 

Síndrome dos ovários 
policístico 

ND ND 

Tia paterna 
(II.4) 

F ND 
Menarca 
(8 a 9) 

 
142,2 
(-3,3) 

ND Baixa estatura ND ND 

Família 3 
Brasil 

Índice 
(III.6) 

F 19,6 
Telarca (6) 

Menarca (6,6) 
Não 

145,5 
(-2,7) 

13 

Baixo peso 
Cisto ovariano, 
microadenoma 

hipofisário 

479_479delC Pro160Leufs*50 

Pai 
(II.3) 

M 54 
Não recorda 

Baixa estatura 
Não 

150 
(-3,7) 

24,4 
Baixa estatura, 

hipercolesterolemia 
ND ND 

Tia paterna 
(II.2) 

F 56 
Telarca (7) 
Menarca (9) 

Não 
140 

(-3,7) 
37,7 

Baixa estatura, 
obesidade, 

hipercolesterolemia, 
artrose, intolerância a 

glicose 

ND ND 

IMC: índice de massa corpórea, F: feminino, M: masculino, ND: não disponível, DP: desvio padrão de estatura, * após tratamento, DM: diabetes mellitus, AVC: acidente 
vascular cerebral. 
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4.3.5  Análise das Famílias 1, 2 e 3 

 

A caracterização clínica e hormonal da PPC foi possível em cinco 

pacientes (quatro da Família 1 e uma da Família 3). Nestas pacientes 

ocorreu uma típica ativação prematura do eixo reprodutivo, incluindo sinais 

de precocidade sexual, como desenvolvimento das mamas, crescimento 

linear acelerado, idade óssea avançada, níveis púberes de LH basal e/ou 

após estímulo (previamente descrito). A média de idade do início puberal de 

todas as pacientes afetadas (quatro da Família 1, uma da Família 2 e uma 

da Família 3) foi 5,4 anos (variando entre 4,5 e 6,0 anos). O DNA de outros 

membros das Famílias 2 e 3 não foi disponibilizado para estudo molecular, 

sendo o diagnóstico de PPC presumido pelo relato de idade do 

aparecimento dos caracteres sexuais secundários, idade da menarca e/ou 

baixa estatura na vida adulta. A caracterização fenotípica minuciosa também 

não foi possível nos pacientes pertencentes às Famílias 2 e 3, por serem 

casos acompanhados em serviços externos, não podendo ser afastadas 

características sindrômicas associadas à síndrome de Temple nesses 

indivíduos. Baixa estatura foi evidenciada em todos os membros afetados 

das Famílias 2 e 3. Na Família 3, nenhum dos membros afetados recebeu 

tratamento para PPC, podendo justificar o comprometimento da altura final 

desses pacientes. Na Família 2, o caso índex recebeu tratamento com 

comprimido oral e seu irmão afetado com spray nasal, não sendo reportado 

se houve ou não bloqueio puberal adequado, o controle puberal inadequado 

poderia justificar o comprometimento da altura final nos casos. As pacientes 
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da Família 1, acompanhadas em nosso serviço, receberam tratamento com 

análogos de GnRH, com bloqueio puberal adequado e nenhuma apresentou 

baixa estatura na idade adulta.  
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4.3.6 Polimorfismos encontrados em toda casuística 

 

Treze variantes polimórficas foram encontradas no gene DLK1 no 

grupo de pacientes com PPC familial e esporádica estudados pelo 

sequenciamento automático direto pelo método de Sanger. Os 

polimorfismos foram previamente descritos pelo https://www.ensembl.org. A 

frequência alélica reportada e a frequência alélica observada em nossa 

casuístca estão detalhadas nos dados da Tabela 13. 

 

Tabela 13 -  Descrição de todos os polimorfismos encontrados no gene 
DLK1 com a frequência alélica encontrada nos pacientes 
estudados e na reportada 

 

DLK1 Posição Proteína 
Frequência 

alélica  
observado 

*Frequência 
alélica  

reportada 

rs28362569 
c.-371_-370insC 
(íntron) 

- 0,15 0,50 

rs114490877 
c.67+51T>G 
(íntron) 

- 0,15 0,12 

rs754825900 c.192T>G   p.Leu64= 0,03 <0,01 

rs34686110 c.218A>T  p.Gln73Leu 0,02 0,09 

rs6575799 c.301G>A p.Gly101Arg 1 0,03 

rs77235285 
c.404+89C>T 
(íntron) 

- 0,07 0,17 

rs17577779 
c.405-41T>C  
(íntron) 

- 0,64 0,50 

rs116078181 c.433G>T  p.Val145Leu 0,03 0,12 

rs1802710 c.564T>C p.Ile188= 0,64 0,50 

rs2295660 c.699T>C p.Cys233= 0,03 0,08 

rs1058009 c.779G>A  p.Ser260Asn 0,10 0,16 

rs35339877 c.840G>A  p.Pro280= 0,03 0,21 

rs115349979 c.919G>C  p.Asp380His 0,02 0,09 

*Frequência alélica reportada está disponível no ensemble.org 

  

https://www.ensembl.org/
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4.4 Pesquisa de Variações no Número de Cópias no locus 14q32.2 

 

No universo dos 31 pacientes com PPC esporádica e dos 33 com PPC 

familial, 14 pacientes foram selecionados para o estudo de número de 

cópias com sondas customizadas para o gene DLK1 (do éxon 1 ao 5 e 

regiões 5’UTR e 3’UTR), não sendo encontradas deleções no gene DLK1 

para esses casos específicos. Tais pacientes estão discriminados no anexo 

C. 

O estudo de número de cópias do locus 14q32.2 com o kit comercial 

(SALSA MS-MLPA probemix ME032-A1 UPD7/UPD14) foi realizado em 15 

de 64 pacientes. Nenhuma alteração no número de cópias dos éxons 3 e 4 

do gene DLK1 foi encontrada nos casos analisados. Estes pacientes estão 

discriminados no anexo C. 

 

4.5 Pesquisa do Complexo Rearranjo do Gene DLK1 

 

Dos 31 pacientes com PPC esporádica e 33 pacientes com PPC 

familial, 12 foram selecionados para investigação da presença do mesmo 

complexo rearranjo no DLK1 identificado nos quatro membros da Família 1. 

Tais pacientes estão discriminados no Anexo C. Foi realizada uma reação 

de PCR com primers específicos para amplificar apenas a região onde se 

verifica o complexo rearranjo. Nenhum dos pacientes selecionados 

apresentou amplificação, sendo, portanto, afastado nesse subgrupo o 

mesmo rearranjo encontrado na Família 1.  

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 A Genética da Puberdade Precoce Central 

 

Nos últimos anos, a influência de fatores genéticos na regulação do 

início da puberdade ganhou papel de destaque. Estudos demonstram que 

não apenas os fatores ambientais, socioculturais e metabólicos, mas 

também os genéticos exercem grande influência no início da puberdade, e 

são causa de PPC familial e também estão presentes nos casos de PPC 

aparentemente esporádicos (7, 49, 51). 

Em 2013, os avanços nas técnicas de sequenciamento genômico 

tornaram possível o emprego de novas metodologias, como o 

sequenciamento exômico global, para identificar variantes genéticas 

relacionadas à PPC (49). O sequenciamento exômico possibilitou a 

identificação de mutações inativadoras em um gene específico, o MKRN3, 

em cinco de 15 famílias estudadas (49). Este gene até então não era 

relacionado ao controle da puberdade.  

No presente estudo, foram empregadas novas abordagens 

metodológicas na investigação de casos de PPC familial ainda sem causa 

genética determinada. Enquanto o sequenciamento exômico global avalia 

apenas a sequência da região codificadora, o sequenciamento completo do 

genoma (whole-genome sequencing) é capaz de sequenciar regiões 

promotoras dos genes, regiões não traduzidas próximas aos éxons (UTRs) e 
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regiões intrônicas envolvidas na expressão gênica (70). No presente estudo, 

foi selecionada uma grande família brasileira com PPC, com herança de 

origem paterna, para realização do sequenciamento genômico global, 

visando identificar variantes genéticas não identificadas por meio de outras 

metodologias moleculares, no caso o sequenciamento exômico, o SNP array 

e o MLPA. Uma dificuldade destas técnicas é a identificação de um grande 

número de variantes genéticas, que precisam ser avaliadas para determinar 

sua associação positiva ou negativa com o fenótipo (70).  

O presente estudo foi focado na região cromossômica 14q32.2, pelas 

seguintes razões: primeiramente, porque esta é uma região de genes 

imprintados que compartilha características semelhantes com a região de 

genes imprintados do cromossomo 15, onde se localiza o gene MKRN3 (59). 

Em segundo lugar, a dissomia uniparental materna do cromossomo 14 ou 

deleções paternas dessa região resulta na síndrome de Temple, uma 

complexa síndrome que inclui PPC em até 90% dos casos (60). Em terceiro 

lugar, resultados prévios de estudo de ligação com dados do 

sequenciamento exômico dessa família sugeriram essa região do 

cromossomo do 14 como de potencial locus (dado não publicado). Em 

quarto lugar, um grande estudo de associação genômica (GWAS) com a 

idade da menarca identificou duas variantes comuns dentro da região 

14q32.2. Especificamente, uma destas variantes foi encontrada no gene 

DLK1, tornando-o um forte gene candidato (46). 

O presente estudo identificou um complexo rearranjo do gene DLK1 

(uma deleção de, aproximadamente, 14.000 pares de base na região 5’UTR 
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até o início do éxon 1 e uma duplicação de uma região do intron 3 com 269 

pares de base) em todas  as cinco pacientes afetadas e também nos 

carreadores assintomáticos da Família 1. O estudo de segregação familiar 

realizado em 14 membros dessa família revelou um padrão de herança 

autossômico dominante, com penetrância completa e transmissão apenas 

pelo alelo paterno, de acordo com o fenômeno de imprinting materno 

esperado para este gene. 

Na análise dos demais casos PPC familial e esporádica, pelo 

sequenciamento automático direto por meio do método de Sanger, foram 

encontradas mais duas famílias com mutações deletérias no éxon 5 do 

DLK1, Famílias 2 e 3. A despeito de não ter havido acesso aos DNAs dos 

membros da Família 3 para a realização da segregação, o diagnóstico 

presuntivo de PPC foi realizado baseado nos dados clínicos dessa família. 

Ambas as famílias revelaram também um padrão de herança autossômico 

dominante, com penetrância completa e transmissão apenas pelo alelo 

paterno. 

 

5.2 Um Novo Gene Candidato Associado à PPC: Gene DLK1 

 

O gene Delta-Like 1 Homolog (DLK1), também conhecido como fator 

pré-adipogênico 1, codifica uma glicoproteína de 383 aminoácidos contendo 

um domínio extracelular com uma extremidade amino-terminal (N-terminal) 

seguido de seis domínios semelhantes ao fator de crescimento epidérmico 

(EGF), um domínio justamembrana sensível à protease, um domínio 
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transmembrana, uma pequena porção citoplasmática com uma extremidade 

carboxi-terminal (C-terminal) (71)  (Figura 15).  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Shin et al., 2014 (71).  

Sigla TM: transmembrana 

Figura 15 -  Estrutura da proteína DLK1. A extremidade amino-terminal, 
domínio extracelular com 6 domínios semelhantes ao fator de crescimento 
epidermal, um domínio transmembrana e a porção citoplasmática com a 
extremidade carboxi-terminal. Formas ovais brancas: domínios semelhantes 
à EGF de 1 a 6, retangular cinza: domínio justamembrana sensível à 
protease e retangular preta: domínio transmembrana.  

 

 

A proteína DLK1 atua na via Delta-Notch de sinalização que é 

composta por quatro receptores (Notch 1,2,3,4) e cinco ligantes (Delta-like 

1,3,4 e Jagged1,2), todos eles proteínas transmembranas (72). A interação do 

ligante presente na superfície de uma célula com o receptor presente na 

superfície da célula vizinha conduz à ocorrência de uma série de eventos 

proteolíticos do receptor Notch nos espaços intercelulares, perimembranar e 

intracelular (72, 73). Estes eventos proteolíticos resultam na libertação do 

domínio intracelular de Notch, que é translocado para o núcleo, onde 

interage com fatores de transcrição acessórios e induz a expressão de um 
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conjunto de genes alvo (72, 73). O DLK1 é um ligante não canônico, este difere 

dos outros ligantes da via Notch pela perda de uma repetição EGF 

conservada chamada de domínio DSL (Delta, Serrate e LAG2), que está 

presente na região N-terminal dos ligantes canônico (72, 74). Sabe-se que o 

DLK1 desempenha um papel na inibição da diferenciação de pré adipócitos 

em adipócitos (74, 75). A forma solúvel do DLK1 é gerada pela clivagem do 

domínio extracelular. Estudos in vitro mostraram claramente o efeito 

inibitório da grande forma solúvel, mas não da forma de membrana (76).  

Em humanos, o DLK1 é amplamente expresso nos tecido 

embrionários, mas, no período pós natal, sua expressão é maior nas 

glândulas suprarrenais, hipófise e tecido ovariano (74). Uma função 

neuroendócrina vem sendo sugerida ao DLK1 em razão da evidência de sua 

expressão em vários núcleos hipotalâmicos, bem como em linhagens 

celulares derivadas de neurônios da kisspeptina (77). A perda de função do 

DLK1 afeta sua expressão na hipófise , mas até o momento não se sabe o 

mecanismo exato que liga a função do DLK1 ao desenvolvimento puberal. 

Em modelos de camundongos knockout para o Dlk1, foi observado 

aumento da mortalidade neonatal (78). Nos camundongos sobreviventes, 

houve uma redução do crescimento, anormalidades esqueléticas, aumento 

da adiposidade, concentrações elevadas de colesterol e triglicerídeos. Não 

foram informados detalhes sobre o período puberal desses camundongos 

(78).  

As novas variantes do DLK1 p.Pro160Leufs * 50 e p.Val271Cysfs * 

14, descritas no presente estudo, foram localizadas no éxon 5 do DLK1, no 
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domínio extracelular. Os domínos semelhantes ao EGF são cruciais para 

numerosas ligações proteína-proteína. A variante p.Pro160Leufs * 50 está 

localizada no quarto domínio semelhanto ao EGF, uma região conservada 

envolvida na ligação do cálcio. A variante p.Val271Cysfs * 14 está localizada 

no domínio extracelular, mas fora dos domínios EGF.  

As mutações no gene DLK1 parecem ser mais raras que as no gene 

MKRN3. Um estudo publicado recentemente estudou os genes MKRN3, 

DLK1 e KCNK9 em 60 meninas com PPC idiopática, sendo 23 casos 

familiares (79). Foram encontradas três mutações no gene MKRN3, duas 

familiares (8,7% dos casos familiares) e uma esporádica (2,8% dos casos 

esporádicos). Na literatura, mutações no MKRN3 respondem por até 46% 

dos casos de PPC familial (55). Não foram encontradas variantes raras nos 

genes DLK1 e KCNK9 (79). Até o momento, as mutações no DLK1 foram 

verificadas em 9,6% dos casos familiais estudados e em nenhum caso de 

PPC esporádica.  

 

5.3 Genótipo-Fenótipo dos Pacientes com Mutações no Gene DLK1  

 

O DLK1 é um gene imprintado expresso pelo alelo paterno, localizado 

no braço longo do cromossomo 14, em um locus associado à síndrome de 

Temple. Essa condição foi inicialmente descrita em 1991 (60). É sobretudo 

caracterizada por retardo do crescimento pré- e pós-natal, distúrbios 

alimentares no início da vida, hipotonia muscular, obesidade truncal e 

puberdade precoce (60). A falta de malformações congênitas específicas, 
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assim como de métodos para seu rastreio, torna esta síndrome 

subdiagnosticada na prática clínica (80). Os pacientes com esta síndrome 

apresentam características clínicas que se sobrepõem com a síndrome de 

Prader Willi e a síndrome de Silver Russel, sendo estes os principais 

diagnósticos diferenciais da síndrome de Temple (59, 60, 80).  

A principal causa da síndrome de Temple é a dissomia uniparietal 

materna do cromossomo 14 (78%-72%), mas pode também ser decorrente 

de microdeleções na região de cluster dos genes imprintados do 

cromossomo 14q32.2 (11,8%-9%) ou decorrentes de epimutações que 

geram defeitos de imprinting como hipometilação de regiões específicas 

(9,8%-19%), levando a perda de expressão de genes paternos dessa região. 

Dentre os principais genes envolvidos estão o RTL1 e DLK1 (59, 60, 80).  

Na correlação fenótipo-genótipo dos casos de síndrome de Temple, a 

perda de expressão do gene DLK1 foi associada à maior parte dos fenótipos 

dessa síndrome, incluindo retardo de crescimento, características 

semelhantes à síndrome de Prader Willi / Silver Russel na infância e 

puberdade precoce (80). Adicionalmente, como o DLK1 funciona como um 

regulador negativo da adipogênese, acredita-se que sua perda de expressão 

também possa estar envolvida nas alterações metabólicas, tais como 

obesidade, dislipidemia, e diabetes tipo 2, encontradas em alguns pacientes 

com síndrome de Temple (80). 

No presente estudo, as pacientes afetadas da Família 1, portadoras 

do complexo rearranjo do DLK1, apresentaram apenas puberdade precoce 
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central não sindrômica. Nas pacientes das Famílias 2 e 3, não foi possível 

afastar características sindrômicas associadas à síndrome de Temple,  

Apesar de se acreditar que a perda de expressão do gene DLK1 

possa estar envolvida nas alterações metabólicas (obesidade, dislipidemia, 

diabetes mellitus tipo 2) encontradas nos pacientes com síndrome de 

Temple (80), nos pacientes com mutações no DLK1 essa associação não 

pode ser feita. Houve grande heterogeneidade em relação às alterações 

metabólicas dos membros afetados nas famílias com PPC e com mutações 

do DLK1. Na Família 1, todas pacientes afetadas apresentaram aumento da 

distribuição de gordura visceral avaliada pela bioimpedância, porém duas 

pacientes apresentaram peso normal, uma paciente era obesa e outra 

apresentava sobrepeso, condições frequentes na população em geral. Além 

disso, a paciente índice da Família 3 apresentava baixo peso sem alterações 

metabólicas, enquanto sua tia paterna referiu dislipidemia, pré-diabetes e 

obesidade grau II. Na Família 2, foi reportado diabetes mellitus tipo 2 com 

uso de insulina e acidente vascular cerebral no pai afetado do caso índex. 

Estes achados clínicos e bioquímicos preliminares sugerem uma grande 

heterogeneidade fenotípica do quadro metabólico dos pacientes com 

mutações inativadoras no gene DLK1. 

A baixa estatura, presente na síndrome de Temple, foi encontrada em 

todas as pacientes afetadas das Famílias 2 e 3. Todavia, não foi possível 

correlacionar a significativa baixa estatura destas pacientes com as 

mutações inativadoras no DLK1. Os membros afetados da Família 3 não 

foram tratados para PPC, e os pacientes da Família 2 que foram tratados, 
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não se tem documentado se houve o bloqueio puberal adequado. Estudos 

prévios com pacientes com PPC não tratados mostram uma perda estatural 

significativa, por volta de 10 cm em meninas e 20 cm em meninos (21, 81). 

Além disso, as pacientes da Família 1 foram tratadas com bloqueio puberal 

adequado e não apresentaram baixa estatura na idade adulta. Até o 

momento, não se pode concluir que a baixa estatura das pacientes das 

Famílias 2 e 3 seja puramente decorrente do não tratamento da PPC ou se 

estão também relacionadas às mutações inativadoras do DLK1. 

Nossos resultados indicam que a deficiência de DLK1 responde pelo 

fenótipo de PPC, mas não tem aparentemente papel nas outras 

características presentes na síndrome de Temple, como foi observado nas 

pacientes da Família 1. Contudo, não se pode concluir o mesmo para as 

Famílias 2 e 3, por não ter sido feita a caracterização fenotípica minuciosa.  

A grande heterogeneidade das alterações metabólicas e baixa 

estatura nos pacientes com mutações inativadoras do DLK1 podem ser 

decorrentes de uma expressividade variável para essas variáveis 

analisadas. 

A idade média de início da puberdade das pacientes com mutações 

no DLK1 no presente estudo foi 5,4 anos, e nos pacientes com mutações no 

MKRN3 a idade média foi 6 anos (51).  

 

5.4 Papel do DLK1 na Regulação da Puberdade 
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O domínio intracelular DLK1 vem sendo reconhecido como um regulador 

negativo da sinalização do Notch por alterar o complexo transcricional da via 

Notch1-RBP-jk (82). Recentemente, foi demonstrado que o Rbpj-k mediado 

pela via de sinalização Notch é fundamental para o desenvolvimento dos 

neurônios da kisspeptina no núcleo arqueado de camundongos e para a 

subsequente expressão do Kiss1 (83). A sinalização Notch exerce um efeito 

repressor da diferenciação de neurônios SOX2 para outras linhagens 

celulares (Figura 16) (83). Uma hipótese é que a perda de função do DLK1 

poderia levar a um aumento de sinalização da via Notch, resultando em uma 

diferenciação prematura de neurônios da kisspeptina e, consequentemente, 

resultando na puberdade precoce. 

 

 

Fonte: Biehl et al, 2015 (83).  

 

Figura 16 -  Modelo proposto de diferenciação neural de neurônios 

SOX2-positivos na região ventricular hipotalâmica. Estudos anteriores têm 

sugerido que quase todos os tipos de células encontrados no núcleo 
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arqueado provêm de progenitores SOX2 da zona ventricular hipotalâmica. 

Muitas dessas células irão se diferenciar em células progenitoras imaturas 

que expressam (Pomc) pró-opiomelanocortinacélulas (Pomc Prog) e, então, 

podem amadurecer em, pelo menos, três outros subtipos neurais NPY, 

Pomc e Kiss1. Enquanto um subconjunto de neurônios Kiss1 parece surgir 

de uma linhagem Pomc, a outra parte parece ser originada de outro grupo 

de células progenitoras (Kiss1 Prog).  

 

Outro mecanismo possível de regulação da puberdade poderia estar 

relacionado com a comunicação entre as regiões de genes imprintados. 

Estudos recentes indicaram a existência de uma complexa rede de 

comunicação regulatória entre as regiões de genes imprintados dos 

cromossomos 15 e 14 (84). O gene IPW, presente no cromossomo 15q11.2-

q13, expresso pelo alelo paterno, produz um RNA não codificante que tem 

efeitos inibitórios na expressão de vários genes imprintados  do domínio 

DLK1-DIO3 no 14q32.2, expressos apenas pelo alelo materno (84).   

Os achados genéticos atuais encontrados nos casos de puberdade 

precoce localizam-se nas regiões imprintadas do cromossomo 15q11.2, no 

gene MKRN3 e do cromossomo 14q32.2, no gene DLK1. Um melhor 

entendimento do mecanismo de comunicação dessas redes de genes 

imprintados pode auxiliar na melhor compreensão dos mecanismos de 

controle puberal. 

O DLK1 é o segundo gene imprintado relacionado a distúrbios 

puberais, sendo o primeiro o MKRN3. Estes achados sugerem um 

importante papel do imprinting genômico na regulação do início da 

puberdade humana. 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

1) Mutações inativadoras no gene DLK1 representam uma nova 

causa genética para a puberdade precoce central familial, 

respondendo por 9,6% dos casos estudados; 

2) Uma grande deleção do locus 14q32.2, envolvendo a região 

5’UTR e o éxon 1 do gene DLK1 foi identificada em uma família 

brasileira com puberdade precoce central, por meio de estudo de 

ligação e sequenciamento genômico de larga escala; 

3) Duas mutações do tipo frameshift no éxon 5 do gene DLK1 

foram encontradas em duas famílias com puberdade precoce 

central por meio do sequenciamento automático (Sanger); 

4) Na Família 1, o fenótipo das pacientes afetadas caracterizou-se 

por uma puberdade precoce central típica, sem sinais 

sindrômicos (afastada a síndrome de Temple); 

5) A média de idade de início da puberdade causada por mutações 

do DLK1 foi 5,4 anos;  

6) A análise de segregação familiar demonstrou um padrão de 

herança autossômica dominante, com penetrância completa e 

transmissão apenas pelo alelo paterno nas Famílias 1 e 2; 
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7) O DLK1 é o segundo gene imprintado relacionado aos distúrbios 

puberais. Estes achados sugerem o papel do imprinting 

genômico na regulação do início da puberdade humana; e 

8) O DLK1 parece desempenhar um papel inibitório via sinalização 

Notch no controle do início da puberdade, mas o mecanismo 

preciso pelo qual as mutações do DLK1 levam ao fenótipo de 

PPC permanece ainda indeterminado. 

 



 

 

7 ANEXOS 
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7 ANEXOS 

ANEXO A - Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

 
1.NOME:.:...................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO...................................................................Nº...........................APTO:...... 
BAIRRO:..................................................................CIDADE........................................ 
CEP:...................................TELEFONE:DDD(............)................................................ 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL  .......................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □  
DATA NASCIMENTO: ....../......./......  
ENDEREÇO:.................................................................Nº................APTO: ................. 
BAIRRO:....................................................................CIDADE:..................................... 
CEP:........................................TELEFONE:DDD (............)........................................... 

 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO 

GENÉTICO DE PACIENTES PUBERDADE PRECOCE CENTRAL IDIOPÁTICA. 

PESQUISADOR: Dra Marina Cunha Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Pesquisadora      

 INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 141463 

UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Hormônios e Genética Molecular/ Disciplina 

de Endocrinologia e Metabologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO x     RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □       RISCO MAIOR □  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 

 
Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________                                                        
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INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

PARTICIPANTES DE PESQUISA DE 6 A 10 ANOS COMPLETOS (SEXO 

MASCULINO) 

CONFIDENCIAL 

 

O médico irá perguntar se você quer participar de uma pesquisa que 

pode ajudar a entender a causa de você ter desenvolvido aumento dos 

testículos (“bolinhas”) e/ou “pelinhos” antes dos seus colegas e outros 

meninos da sua idade. Seus pais já foram informados sobre isso. 

 

 

O QUE ACONTECERÁ COMIGO SE EU RESOLVER PARTICIPAR DO 
ESTUDO? 

 

Seu médico irá examinar você. 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________   



Anexos       89 

 

Você precisará colher exames de sangue com uma agulha 

pequenininha na veia de seu braço (ou mão). Isso pode deixar uma 

manchinha roxa pequena e pinicar um pouco. Você vai sentir apenas o 

desconforto da picadinha da agulha, mas isso vai ser bem rápido. 

 

 

O QUE ACONTECERÁ DEPOIS? 

Se você concordar com o estudo, o médico irá utilizar o seu sangue 

para fazer pesquisas e descobrir a causa de você ter desenvolvido aumento 

dos testículos (“bolinhas”) e/ou “pelinhos” antes do tempo. Esse estudo 

poderá também ajudar outras crianças com o mesmo problema. 

 

 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________  
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VOCÊ NÃO PRECISA ACEITAR O QUE SEU MÉDICO ESTÁ OFERECENDO. 

Um grupo de pessoas chamado Comitê de Ética aprovou esse estudo e vai 

conferir tudo que vão fazer durante o estudo para garantir que tudo seja feito com 

muito cuidado e que seu médico tome conta de você. 

Caso você tenha qualquer dúvida, seu médico está pronto para lhe ouvir e 

responder o que quiser saber. Você decide se vai participar ou não e sua decisão 

será respeitada. 

Caso você queira participar, escreva seu nome aqui: 

COM QUEM DEVO FALAR SE EU TIVER DÚVIDAS? 

- Você pode procurar seu médico ou alguém da equipe da Unidade de 

Desenvolvimento da Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC- FMUSP). Av. Dr Éneas 

Carvalho Aguiar, 44, Cerqueira César, São Paulo, Brasil. CEP: 05403-000. 

Telefone: (11) 2661-7512. 

- Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 - 5º andar - Prédio da Administração - Telefone: 2661-7585 - e-mail 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br. Horário de funcionamento: das 7:00 as 17:00h. 

 

----------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do representante legal Data         /       /        

 

----------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

  

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 
 

1.NOME:.:.....................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO...................................................................Nº...........................APTO:...... 
BAIRRO:.................................................................CIDADE......................................... 
CEP:...................................TELEFONE:DDD(............)................................................. 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL  .......................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □  
DATA NASCIMENTO: ....../......./......  
ENDEREÇO:.................................................................Nº................APTO: ................. 
BAIRRO:...................................................................CIDADE:...................................... 
CEP:........................................TELEFONE:DDD (............)........................................... 

 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

 
1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO 

GENÉTICO DE PACIENTES PUBERDADE PRECOCE CENTRAL IDIOPÁTICA. 

PESQUISADOR: Dra Marina Cunha Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Pesquisadora      

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 141463 

UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Hormônios e Genética Molecular/ Disciplina 

de Endocrinologia e Metabologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO x     RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □       RISCO MAIOR □  

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________ 

CONFIDENCIAL 
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INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
PARTICIPANTES DE PESQUISA DE 6 A 10 ANOS COMPLETOS (SEXO 

FEMININO) 

CONFIDENCIAL 

 

O médico irá perguntar se você quer participar de uma pesquisa que 

pode ajudar a entender a causa de você ter desenvolvido “peitinho” e/ou 

“pelinho” antes das suas colegas e outras meninas da sua idade. Seus pais 

já foram informados sobre isso.  

 

 

O QUE ACONTECERÁ COMIGO SE EU RESOLVER PARTICIPAR DO 
ESTUDO? 

Seu médico irá examinar você. 

 

 

 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________ 
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Você precisará colher exames de sangue com uma agulha 

pequenininha na veia de seu braço (ou mão). Isso pode deixar uma 

manchinha roxa pequena e pinicar um pouco. Você vai sentir apenas o 

desconforto da picadinha da agulha, mas isso vai ser bem rápido. 

 

 

O QUE ACONTECERÁ DEPOIS? 

Se você concordar com o estudo, o médico irá utilizar o seu sangue 

para fazer pesquisas e descobrir a causa de você ter desenvolvido “peitinho” 

e/ou “pelinho” antes do tempo. Esse estudo poderá também ajudar outras 

crianças com o mesmo problema. 

 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________  
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VOCÊ NÃO PRECISA ACEITAR O QUE SEU MÉDICO ESTÁ OFERECENDO. 

Um grupo de pessoas chamado Comitê de Ética aprovou esse estudo e vai 

conferir tudo que vão fazer durante o estudo para garantir que tudo seja feito com 

muito cuidado e que seu médico tome conta de você. 

Caso você tenha qualquer dúvida, seu médico está pronto para lhe ouvir e 

responder o que quiser saber. Você decide se vai participar ou não e sua decisão 

será respeitada. 

Caso você queira participar, escreva seu nome aqui: 

 

 

COM QUEM DEVO FALAR SE EU TIVER DÚVIDAS? 

- Você pode procurar seu médico ou alguém da equipe da Unidade de 

Desenvolvimento da Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC- FMUSP). Av. Dr Éneas 

Carvalho Aguiar, 44, Cerqueira César, São Paulo, Brasil. CEP: 05403-000. 

Telefone: (11) 2661-7512. 

- Você pode procurar também o comitê que aprova as pesquisas em Comissão de 

ética para análise de Projetos de Pesquisa Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 - 5º andar - Prédio da 

Administração - Telefone: 2661-7585 - e-mail cappesq.adm@hc.fm.usp.br. Horário 

de funcionamento: das 7:00 as 17:00h. 

----------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do representante legal Data         /       /        

 

----------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

  

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 
 

1.NOME: .:................................................................................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO..........................................................................Nº...........................APTO:............ 
BAIRRO:................................................................CIDADE........................................................ 
CEP:...................................TELEFONE:DDD(............).............................................................. 
 
2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......  
ENDEREÇO: .................................................................................... Nº...................APTO: ....................... 
BAIRRO: .............................................................................. CIDADE: ...................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)................................................................ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 
 

1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO 

GENÉTICO DE PACIENTES PUBERDADE PRECOCE CENTRAL 

IDIOPÁTICA. 

PESQUISADOR : Dra Marina Cunha Silva 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Pesquisadora  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 141463 

UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Hormônios e Genética Molecular/ Disciplina de 

Endocrinologia e Metabologia 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO x     RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □      RISCO MAIOR □  

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Você está sendo convidado a participar deste estudo que tem como objetivo 

tentar esclarecer a causa de você ter desenvolvido mamas e/ou pelos pubianos (se 

for menina), aumento dos testículos, barba e/ou pelos pubianos (se for menino) 

antes do tempo (ou seja, antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos 

meninos). Quando este quadro ocorre é dito que a puberdade está se iniciando 

precocemente (puberdade precoce). Essas alterações quando não tratadas 

adequadamente podem interferir com a função reprodutiva, estatura final e 

comportamento psicológico. Algumas poucas alterações em genes (que são 

estruturas presentes em todas as células do corpo e que dão as características às 

pessoas) foram identificadas como causa desta doença. Entretanto, suspeita-se 

que outros genes, ainda desconhecidos, possam também participar como causa. 

Por favor, leia este termo e pergunte ao seu médico qualquer dúvida que você tiver. 

A decisão de participar neste estudo é sua. 

Você será acompanhado em consultas e vai realizar os exames de rotina 

necessários ao seu tratamento, nenhum deles é experimental. Este estudo implica 

na coleta adicional de 3 tubos pequenos de sangue (± 12 mL) através de uma 

picada na veia do antebraço com agulha estéril e descartável para a obtenção do 

material genético (DNA). Essa coleta será realizada por um profissional treinado e 

devidamente habilitado para sua realização. Não é preciso estar em jejum e não é 

necessária a ingestão de nenhum medicamento para a coleta de sangue. Os riscos 

e desconfortos desses procedimentos serão mínimos. O desconforto da coleta de 

sangue é a dor da picada e eventualmente o aparecimento de um pequeno 

hematoma (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em menos 

de 7 (sete) dias. Este estudo também inclui a coleta de informações contidas no 

seu prontuário hospitalar (ou registro médico). 

Este estudo pode não trazer benefícios diretos para você, mas o seu 

resultado pode ajudar outros pacientes e seus familiares a terem um diagnóstico 

mais precoce. Uma melhor compreensão das causas da puberdade precoce pode 

também conduzir ao desenvolvimento de novos tratamentos no futuro.  

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________ 
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Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. No entanto, este estudo assegura ao participante 

de pesquisa e ao seu acompanhante (quando necessário) o ressarcimento de 

despesas, tais como transporte e alimentação nos dias em que for necessária sua 

presença para consultas ou exames. 

Você tem acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas em qualquer fase do estudo. A principal 

investigadora é a Dra. Ana Claudia Latronico que pode ser encontrado no endereço 

Av. Dr. Enéas de Carvalho 255, 2º. Andar, Bloco 6, Telefone(s) (0xx11-2661.7512).  

Esse estudo foi revisado e aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa. Os comitês de Ética são órgãos oficiais e independentes que 

asseguram que seus direitos sejam respeitados. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 

Campos, 225 - 5º andar - Prédio da Administração - Telefone: 2661-7585 - e-mail 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br. Horário de funcionamento: das 7:00 as 17:00h. 

Você, ou seu representante legal, podem retirar o consentimento de guarda 

e utilização do material biológico armazenadopelo pesquisador a qualquer tempo e 

sem quaisquer ônus ou prejuízos, valendo a desistência a partir da data de 

formalização desta. A retirada do consentimento será formalizada por 

manifestação, por escrito e assinada, pelo participante da pesquisa ou seu 

representante legal, cabendo-lhe a devolução das amostras existentes. 

 

 

 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________ 

  

mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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O seu material genético (DNA) poderá ser armazenado para futuras 

pesquisas, pois com o surgimento de novas tecnologias poderemos 

continuar estudando o seu caso e descobrir a causa genética da sua 

doença. No entanto, para realização de uma nova pesquisa com o seu 

material genético, você será obrigatoriamente contactado e, se você desejar 

participar, um novo termo de consentimento livre e esclarecido será 

necessário, bem como será realizada uma nova análise por meio do sistema 

de Comissão de Ética em Pesquisa (CEP).O tempo de armazenamento do 

material será de acordo com o cronograma da pesquisa (2 anos), sendo que 

o prazo máximo é de 10 anos.  

Informamos também que este termo de consentimento será elaborado 

em duas vias igualmente válidas, assinadas e rubricadas em todas as suas 

páginas, sendo uma retida com o pesquisador responsável e outra com o 

participante da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________ 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo 

”AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PACIENTES PUBERDADE PRECOCE 

CENTRAL IDIOPÁTICA.“.  

Fui bem orientado pela Dra. Ana Claudia Latronico e a Dra. Marina Cunha 

Silva e declaro a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e 

que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

 

Assinatura do participante/ representante legal  

 

 

________________________________________________ 

Assinatura da testemunha                                  

 

        Data      /      / 

 

 

       Data      /     / 

 

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual.  

(Somente para o responsável do projeto)  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.  

 

_____________________________________       

Pesquisador responsável 

                          Data       /     / 
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ANEXO B. Relação das famílias, membros afetados e padrão 

de herança 

Família No 

No dos pacientes no anexo C 

Herança 

Membros afetados 

Família 1 

Pacientes 1,2,3,4 

Paterna 

Primas paternas, meia irmã paterna e avó paterna 

Família 2 

Paciente 1 Londres 

Paterna 

Pai, tias paternas e irmão 

Família 3 

Paciente 5 

Paterna 

Pai, tia paterna 

Família 4 

Paciente 6  

Paterna 

Tia paterna 

Família 5 

Paciente 7  

Paterna 

Prima paterna 

Família 6 

Paciente 8  

Paterna 

Prima paterna 

Família 7 

Paciente 9  

Paterna 

Tia paterna 

Família 8 

Paciente 3 Grécia 

Paterna 

Pai 

Família 9 

Paciente 1 Austrália 

Paterna 

Pai 

Família 10 

Paciente 10  

Materna 

Mãe e avó materna 

Família 11 

Paciente 11  

Materna 

Mãe 

Família 12 

Paciente 12  

Materna 

Mãe e irmã 

Família 13 

Paciente 13  

Materna 

Mãe e irmã gêmea dizigótica 

Família 14 

Paciente 14  

Materna 

Prima paterna 

Família 15 

Paciente 15  

Materna  

Mãe e irmã 

Família 16 

Paciente 16  

Materna 

Tia materna 

Família 17 

Paciente 17  

Materna  

Mãe, meia irmã materna e tia materna 

continua 
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ANEXO B. Relação das famílias, membros selecionados e padrão de 

herança (conclusão) 

 

Família No 

No dos pacientes no anexo C 

Herança 

Membros afetados 

Família 18 

Paciente 1 Grécia 

Materna 

ND  

Família 19 

Paciente 2 Grécia 

Materna  

ND 

Família 20 

Paciente 4 Grécia 

Materna 

ND 

Família 21 

Paciente 18  

Irmã 

Família 22 

Paciente 19  

Irmã 

Família 23 

Pacientes 20, 21  

Irmã 

Família 24 

Paciente 22  

Irmã 

Família 25 

Paciente 23 

Irmão 

Família 26 

Paciente 1, 2 ,3 Turquia 

Irmãs 

Família 27 

Paciente 24 

Indeterminado 

ND 

Família 28 

Paciente 25 

Indeterminado 

ND 

Família 29 

Paciente 41 USP RP  

Indeterminado 

ND 

Família 30 

Paciente 53 USP RP 

Indeterminado 

ND 

Família 31 

Paciente 61 USP RP 

Indeterminado 

ND 

ND: não disponível. 
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ANEXO C (1-6) - Dados clínicos e hormonais dos pacientes com PPC provenientes de diferentes centros 

C 1 - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo (HCFMUSP- SP) 
 

continua  

Paciente 

(Família n) 
Sexo 

IC início  
puberdade 

IC início  
tratamento 

E 

(cm) 

IO  
(anos) 

IE  
(anos) 

DP 
peso  
(kg) 

Mamas/  
pênis# 

PP 
EA  

(cm) 
LH  

(U/L) 
FSH  
(U/L) 

E2  
(pg/mL) 

T  
(ng/dL) 

LH pós  
GnRH 

LH 2h pós  
lupron 

1 (F1) F 5,8 6,7 129,5 11 9 2,46 30 4 2 166 1,9 6,2 53,3 NA 31,5 ND 

2 (F1) F 5 8 136,3 11 10 1,96 36,2 4 1 158,5 1,7 3,9 34,6 NA 26,5 34,1 

3 (F1) F 4,5 6,4 125,5 7 8 1,71 26,5 3 1 158,5 <0,6 1,8 <13 NA 11,4 ND 

4 (F1) F 5,9 6,9 127,2 10,5 8,3 1,6 28 4 3 166,5 1,6 4,7 29 NA ND 23,5 

5 (F3) ‡ F 6 ND ND 8 ND ND ND 4 4 146,5 1,8 6,4 41,6 NA 11,5 ND 

6 (F4) ‡* F 3 6,5 136 8,8 10 3,96 30,4 4 3 169,5 <0,6 3,7 <13 NA 9,8 ND 

7 (F5) F 6,5 10,2 151 12 12,7 2,1 42,2 4 4 163,5 2,6 2,4 92 NA ND ND 

8 (F6) F 6 7,6 144 10 11,2 3,7 32 4 4 157,5 2,07* 4,5 14,6 NA ND 36,2 

9 (F7) º F 5 5,3 119 7 7 2,25 25,5 3 2 159,5 2,9 5,7 34 NA ND 30 

10 (F10) ‡* F 5,5 8,1 132 11 9 1,21 28,2 3 4 160,5 1 1,9 17,4 NA ND 8,8 

11 (F11) ‡ F 6 8,5 141 10 10,8 2,24 30 4 3 158,2 <0,6 3 <13 NA 24 ND 

12 (F12) F 3 7,5 133,3 11,5 9,5 2 33,3 2 2 160,5 0,8 5,4 33 NA 4,1 8,6 

13 (F13)* F 1,8 8 136,5 10 10 2 29,2 4 1 164 0,1 2 <13 NA 6,9 4,6 

14 (F14)* F 7,7 8,2 133,2 11 9,4 1,26 28,6 3 3 166,5 <0,6 4,2 31 NA ND 17,6 

15 (F15) F 5,5 6,2 125 8 8 1,8 24,6 2 1 162 ND ND ND NA ND ND 

16 (F16) ‡ F 6,9 7 126,5 11 8,5 1,7 41,4 4 3 158,5 0,2 2,8 <15 NA ND 5,2 

17 (F17) M 8 9,4 149,5 11,7 12,3 2,96 40,9 3 1 176 5,3 8,5 ND NA ND ND 

18 (F21) ‡* F 7,5 10,2 135,7 11 9 -0,1 37 4 5 153 4,2 ND NA 98,8 ND ND 

19 (F22)* F 7,3 8 148,5 11 11,8 2 42,2 3 3 171,5 1,5 2,7 <13 NA ND 45,8 

20 (F23) F 7,1 8 130 8,8 9 0,86 40,8 3 1 160 3,6 6,3 45,7 NA ND ND 

21 (F23) F 7,5 8,6 136 11 10 1,39 40,7 3 4 160 2,7 4,5 46 NA ND ND 

22 (F24)* F 6,1 6,2 119 9,8     22,3 2 1 164,5 0,69 1,75 20 NA ND ND 

23 (F25) ‡ F 6 7,5 129,5 8,8 8,8 1,3 30,8 3 1 157,3 1,2 3,9 15 NA 27,6 ND 

24 (F27) F 6 9 146 11 11,5 2,56 38 3 3 153 3,9 6,2 38 NA ND ND 

25 (F28) F 7,6 8,4 138 10 10,3 1,73 31,2 3 3 170 1,1 5,2 49 NA ND ND 

26 ‡ F 5,8 9,66 134 12 9,7 0,08 38,5 4 3 153,5 <0,6 1,7 <13 NA ND 13,2 

27 ‡ F 6,5 8,08 136,8 12 10 2,05 33,6 3 3 159 <0,6 3 45 NA 7,5 31 

28 º F 7 8 136 12 10 1,9 35 4 3 157,5 1,2 4,1 20,5 NA ND 50,4 
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C 1 - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo (HCFMUSP- SP) 
(conclusão) 
 

IC: idade cronológica; E: estatura; IO: idade óssea; IE: idade estatural; DP: desvio padrão de estatura; PP: pelos pubianos (estádio segundo critérios de Tanner); EA: estatura alvo; E2: 
estradiol, T: testosterona, # mamas: estádio segundo critérios de Tanner, pênis: comprimento em cm; ND: não disponível; NA: não aplicável. Exames realizados por IFMA ou ECLIA. 
‡Pacientes que realizaram MLPA customizado. *Pacientes que realizaram MLPA kit comercial. º Pacientes rastreados para o complexo rearranjo do DLK1.  

 
  

Paciente 

(Família n) 
Sexo 

IC início  
puberdade 

IC início  
tratamento 

E 

(cm) 

IO  
(anos) 

IE  
(anos) 

DP 
peso  
(kg) 

Mamas/  
pênis# 

PP 
EA  

(cm) 
LH  

(U/L) 
FSH  
(U/L) 

E2  
(pg/mL) 

T  
(ng/dL) 

LH pós  
GnRH 

LH 2h pós  
lupron 

29 º F 7 8,9 135,3 11 9,8 0,78 29 3 4 155,5 <0,6 2 40 NA 8 ND 

30 º F 6 9,8 129 11 8,8 -1 27 4 3 147 0,8 3,5 22,2 NA ND ND 

31 º F 7,5 8,5 141,8 12 10,8 2,38 42 3 3 adotiva 1,1 5,6 35 NA ND 10,3 

32 ‡ º F 6 8,25 142,6 12 11 2,7 36,5 3 3 174,5 2,1 1,2 15 NA ND ND 

33 ‡ º F 5 9,1 143,2 12 11,1 1,92 39,6 3 3 170,5 0,9 4,1 22 NA ND 27,8 

34 ‡  F 6 7,5 129 11 8,5 0,32 28,6 3 2 149 <0,6 <1,0 14,4 NA 3,3 4,4 

35 F 7,9 7,9 139,3 11 10,5   42,2 3 1 160,5 <0,6 2,8 22 NA 20,4 8,3 

36 F 6 7,9 137,5 11 10,2 2,3 27,8 2 3 161 <0,6 1,4 <13 NA 11,3 ND 

37 F 7,2 7,9 138,5 11 10,3 2,52 41 3 3 166,5 1,2 3,4 35,2 NA ND ND 

38 F 6,5 6,9 125,6 7,8 8,1 1,15 26,8 4 3 160,5 0,7 4,2 34,6 NA 6,9 15 

39 F ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND NA ND 36,2 

40 ‡* F 7,4 8,9 125,8 8,8 8,1 -0,6 23 4 4 152,5 0,4 3,6 18 NA 15,3 13 

41 º F 8 9,9 145 12 11,3 1,8 48 4 4 163 2,8 6,1 17 NA ND ND 

42 º F 6 9 133 11 9,3 0,4 35,5 4 3 158 ND ND 24 NA 6,5 ND 

43 F 6,7 7,8 133 12 9,5 1,75 37,3 3 3 ND 1 5,8 50 NA 5 18 

44 º F 1 2,8 94 3,5 3,2 ND 13 3 1 ND 0,2 6,9 15 NA 9,1 ND 

45 F 3 4,9 126,6 8,3 7,8 3,72 25 3 3 160 5,8 8,8 ND NA ND ND 

46* F 7,5 8,5 135 10 9,7 1,22 27,8 4 1 164,5 0,4 4,4 32,5 NA ND ND 

47 º* F 7 7,6 125,5 9   0,58 25 2 1 174 0,13 0,85 0,99 NA 9,3 ND 

48 ‡  F 7 8 128,2 12 8,7 0,71 41,1 5 4 161 6,6 5,6 17 NA ND ND 

49 º F 7,5 8,9 147 11 12 2,57 40,7 3 3 168,5 1,8 6,4 49 NA 13,7 ND 

50* F 6,6 7,3 133,2 9,5 9,5 2,18 33,8 4 2 155,6 0,1   <13 NA 16,9 ND 
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C 2 - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (HCFMUSP- RP) 

Paciente 

(Família no) 
Sexo 

IC início 
puberdade 

IC início 
 tratamento 

E 
(cm) 

IO  
(anos) 

IE  
(anos) 

DP  
(E) 

peso  
(kg) 

Mamas/  
pênis# 

PP 
EA  

(cm) 
LH  

(mU/mL) 
FSH  

(mU/mL) 
E2  

(pg/mL) 
T  

(ng/dL) 
LH pós 
 GnRH 

2 F 7,9 8,1 ND 10 ND 0,5 ND 2 3 ND 1 4,2 <20 NA 26,3 

26 F 6 7,5 ND 8,8 ND ND ND 4 1 ND ND 3,4 ND NA 17,2 

31 F 7,3 7,4 ND 8,8 ND 2,1 ND 3 3 ND 0,1 1 108 NA 5,6 

32 F 7,5 8 ND 8,8 ND 0,9 ND 3 3 ND ND 4,9 41,2 NA 23,8 

 41 (F29) F 6 7,1 ND ND ND 0,9 ND 3 1 ND 0,2 4,4 42,9 NA 6,9 

53 (F30) F 5,5 7,2 ND 8,8 ND -0,5 ND 3 1 ND 0,3 5,6 29,6 NA 13 

58 F 6 7,9 ND ND ND 2,3 ND 4 3 ND 3,4 10 80 NA  

61 (F31) F 7,5 8,5 ND 11 ND 0,6 ND 3 2 ND 0,6 7,5 <20 NA 10 

IC: idade cronológica; E: estatura; IO: idade óssea; IE: idade estatural; DP: desvio padrão de estatura; PP: pelos pubianos (estádio segundo critérios de Tanner); EA: estatura alvo; E2: 
estradiol, T: testosterona, # mamas: estádio segundo critérios de Tanner, pênis: comprimento em cm; ND: não disponível; NA: não aplicável. Exames realizados por IFMA ou ECLIA. 

 

C 3 - University of Athens Medical School (Grécia) 

Paciente 

(Família no) 
Sexo 

IC início 
puberdade 

IC início 
tratamento 

E 

(cm) 

IO 
(anos) 

IE 
(anos) 

DP 
peso 
(kg) 

Mamas/ 
pênis# 

PP 
EA 

(cm) 
LH 

(U/L) 
FSH 
(U/L) 

E2 
(pg/mL) 

T 
(ng/dL) 

LH pós 
GnRH 

1 (F18)* F 7,5 ND ND ND ND ND ND 2 1 ND ND ND ND NA ND 

2 (F19)* F 7 ND ND ND ND ND ND 2 1 ND ND ND ND NA ND 

3 (F8)* M 8,5 ND ND ND ND ND ND 2 1 ND ND ND ND ND ND 

4 (F20)* F 8,0 ND ND ND ND ND ND 2 1 ND ND ND ND NA ND 

5 F 7,0 ND ND ND ND ND ND 4 1 ND ND ND ND NA ND 

IC: idade cronológica; E: estatura; IO: idade óssea; IE: idade estatural; DP: desvio padrão de estatura; PP: pelos pubianos (estádio segundo critérios de Tanner); EA: estatura alvo; E2: 
estradiol, T: testosterona, # mamas: estádio segundo critérios de Tanner, pênis: comprimento em cm; ND: não disponível; NA: não aplicável. *Pacientes que realizaram MLPA kit comercial. 
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C 4- Turquia 

Paciente 

(Família no) 
Sexo 

IC início 
puberdade 

IC início 
tratamento 

E 
(cm) 

IO 
(anos) 

IE 
(anos) 

DP 
peso 
(kg) 

Mamas/ 
pênis# 

PP 
EA 

(cm) 
LH 

(U/L) 
FSH 
(U/L) 

E2 
(pg/mL) 

T 
(ng/dL) 

LH pós 
GnRH 

1 (F26) F 7,2 9,3 135 12 9,8 0,66 40 4 1 ND 3,3 4,58 39 NA ND 

2 (F26) F 7,0 7,0 135,5 12 9,9 2,48 35 4 2 ND 2,43 4,79 38 NA ND 

3 (F26) F ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND NA ND 

IC: idade cronológica; E: estatura; IO: idade óssea; IE: idade estatural; DP: desvio padrão de estatura; PP: pelos pubianos (estádio segundo critérios de Tanner); EA: estatura alvo; E2: 
estradiol, T: testosterona, # mamas: estádio segundo critérios de Tanner, pênis: comprimento em cm; ND: não disponível, NA: não aplicável. 

 
C 5- Austrália 

Paciente 

(Família no) 
Sexo 

IC início 
puberdade 

IC início 
tratamento 

E 
(cm) 

IO 
(anos) 

IE 
(anos) 

DP 
peso 
(kg) 

Mamas/ 
pênis# 

PP 
EA 

(cm) 
LH 

(U/L) 
FSH 
(U/L) 

E2 
(pg/mL) 

T 
(ng/dL) 

LH pós 
GnRH 

1 (F9) F 2,0 9,3 ND 12 ND ND ND 4 1 ND 3,3 4,58 39 NA ND 

IC: idade cronológica; E: estatura; IO: idade óssea; IE: idade estatural; DP: desvio padrão de estatura; PP: pelos pubianos (estádio segundo critérios de Tanner); EA: estatura alvo; E2: 
estradiol, T: testosterona, # mamas: estádio segundo critérios de Tanner, pênis: comprimento em cm; ND: não disponível, NA: não aplicável. Exames realizados por IFMA ou ECLIA.  

 
C 6- Londres 

Paciente 

(Família no) 
Sexo 

IC início 
puberdade 

IC início 
tratamento 

E 
(cm) 

IO 
(anos) 

IE 
(anos) 

DP 
peso 
(kg) 

Mamas/ 
pênis# 

PP 
EA 

(cm) 
LH 

(U/L) 
FSH 
(U/L) 

E2 
(pg/mL) 

T 
(ng/dL) 

LH pós 
GnRH 

1 (F2) ‡ F 5,0 ND ND ND ND ND ND 2 ND ND ND ND ND NA ND 

IC: idade cronológica; E: estatura; IO: idade óssea; IE: idade estatural; DP: desvio padrão de estatura; PP: pelos pubianos (estádio segundo critérios de Tanner); EA: estatura alvo; E2: 
estradiol, T: testosterona, # mamas: estádio segundo critérios de Tanner, pênis: comprimento em cm; ND: não disponível, NA: não aplicável. Exames realizados por IFMA ou ECLIA. 
‡Pacientes que realizaram MLPA. 
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