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Resumo 

  



 

Bessa DS. Análise de metilação global em pacientes com puberdade 
precoce central familial [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2018. 

A idade normal para início da puberdade em meninas varia bastante, de 8 a 
13 anos, e os genes envolvidos nesse controle são parcialmente 
conhecidos. Fatores ambientais, como alimentação e exposição a 
disruptores endócrinos, contribuem para essa variabilidade, de modo que 
genes modulados epigeneticamente podem justificar parte da complexidade 
desse processo. O termo epigenética se refere às modificações na 
expressão gênica que não são causadas por alterações na sequência do 
DNA. A metilação do DNA é o mecanismo epigenético mais bem estudado. 
Na última década surgiram evidências demonstrando a relação entre 
metilação do DNA e desenvolvimento puberal. Em fêmeas de roedores, a 
hipermetilação do DNA levou à puberdade precoce. Em humanos, a 
puberdade precoce central (PPC) familial causada por mutações nos genes 
MKRN3 e DLK1 é considerada um defeito do imprinting, fenômeno 
epigenético no qual apenas um dos alelos parentais é expresso, estando o 
outro metilado e inativo. Além disso, um conceito atual propõe que o início 
da puberdade requer a repressão epigenética de fatores inibidores do eixo 
gonadotrófico. Recentemente, genes zinc finger (ZNF) foram relacionados 
ao processo puberal, e muitos deles codificam repressores transcricionais. 
Neste trabalho, estudamos a metilação do DNA do sangue periférico de 10 
pacientes do sexo feminino com PPC familial (casos índices) e 33 meninas 
com desenvolvimento puberal normal (15 pré-púberes e 18 púberes), 
usando a plataforma Human Methylation 450 BeadChip. Duas pacientes 
tinham PPC de causa genética (uma com mutação no MKRN3 e outra com 
deleção no DLK1) e oito tinham PPC idiopática, sem mutações identificadas 
pelo sequenciamento exômico global. Cento e vinte regiões diferencialmente 
metiladas foram identificadas entre as meninas saudáveis pré-púberes e 
púberes, estando 74% delas no cromossomo X. Apenas uma região 
mostrou-se hipometilada no grupo púbere e, de maneira importante, contém 
a região promotora do ZFP57, fator necessário para manutenção do 
imprinting. Uma vez que a hipermetilação nas regiões promotoras dos genes 
é relacionada à inibição transcricional, o achado de hipermetilação global do 
DNA na puberdade sugere que haja inibição de fatores inibidores do eixo 
gonadotrófico, o que resultaria no início do processo puberal. O receptor 
estrogênico destacou-se como um fator transcricional que se liga a sete 
genes diferencialmente metilados entre os controles pré-púberes e púberes. 
As pacientes com PPC apresentaram mais sítios CpG hipermetilados tanto 
na comparação com as meninas pré-púberes (81%) quanto púberes (89%). 
Há doze genes ZNF contendo sítios CpG hipermetilados na PPC. Não foram 
encontradas anormalidades de metilação nos genes MKRN3 e DLK1 nem 
em suas regiões regulatórias. Em conclusão, este estudo evidenciou 
hipermetilação global do DNA em meninas com puberdade normal e 
precoce, sugerindo que esse padrão é uma marca epigenética da 
puberdade. Pela primeira vez, mudanças no metiloma de pacientes com 
PPC foram descritas. Modificações na metilação de vários genes ZNF 



 

parecem compor a complexa rede de mecanismos que leva ao início da 
puberdade humana.  

Descritores: puberdade; puberdade precoce; epigenética; metilação de DNA; 
impressão genômica; receptores estrogênicos; dedos de zinco. 
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Bessa DS. Global methylation analysis of patients with familial central 

precocious puberty [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018.   

Normal puberty initiation varies greatly among girls, from 8 to 13 years, and 

the genetic basis for its control is partially known. Environmental factors, 

such as nutrition and exposure to endocrine disruptors, contribute to this 

variance, and epigenetically modulated genes may justify some of the 

complexity observed in this process. Epigenetics refers to alterations in gene 

expression that are not caused by changes in DNA sequence itself. DNA 

methylation is the best studied epigenetic mechanism. In the last decade, 

evidence has emerged showing the relationship between DNA methylation 

and pubertal development. In female mice, DNA hypermethylation led to 

precocious puberty. In humans, familial central precocious puberty (CPP) 

caused by mutations in the MKRN3 and DLK1 genes is considered a 

disorder of imprinting, an epigenetic phenomenon in which only one parental 

allele is expressed, and the other allele is methylated and inactive. In 

addition, animal studies indicated that pubertal timing requires epigenetic 

repression of inhibitory factors of the gonadotrophic axis. Recently, zinc 

finger genes (ZNF) were related to pubertal development, many of which 

encode transcriptional repressors. In the present study, we analyzed the 

DNA methylation of peripheral blood samples from 10 female patients with 

familial CPP (index cases) and 33 girls with normal pubertal development (15 

pre-pubertal and 18 pubertal), using the Human Methylation 450 BeadChip 

assay. Genetic CPP was diagnosed in two patients (one with a MKRN3 

mutation and the other with a DLK1 deletion). The remaining eight cases with 

idiopathic CPP were previously evaluated by whole exome sequencing and 

no causative mutations were identified so far. We evidenced 120 differentially 

methylated regions between pre-pubertal and pubertal healthy girls, and 74% 

of them were located at the X chromosome. Only one genomic region was 

hypomethylated in the pubertal group. Of note, it contains the promoter 

region of ZFP57, an important factor for imprinting maintenance. As DNA 

hypermethylation in gene promoters is related to gene silencing, the finding 

of global DNA hypermethylation in puberty suggests inhibition of inhibitory 

factors of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis that results in puberty 

onset. Importantly, the estrogen receptor was identified as a transcriptional 

factor that binds to seven differentially methylated genes associated with 

pubertal process. Patients with CPP exhibited more hypermethylated CpG 

sites compared to both pre-pubertal (81%) and pubertal (89%) controls. 

Twelve ZNF genes were recognized as having hypermethylated CpG sites in 

CPP. The methylation analyses of MKRN3 and DLK1 genes showed no 

abnormalities. In conclusion, this study revealed a widespread DNA 



 

hypermethylation in girls with normal and precocious puberty, suggesting that 

this pattern can be an epigenetic signature of puberty. For the first time, 

changes in the methylome of patients with CPP were described. We highlight 

that alterations in methylation levels of several ZNF genes may impact the 

onset of human puberty.   

Descriptors: puberty; puberty, precocious; epigenomics; DNA methylation; 

genomic imprinting; receptors, estrogen; zinc fingers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PUBERDADE FISIOLÓGICA 

 

 A puberdade é o período de transição entre a infância e a fase adulta, 

caracterizada pela ocorrência de alterações endócrinas e psicológicas, 

resultando em maturação sexual e desenvolvimento da capacidade 

reprodutiva [1]. Entre as modificações observadas nesse período destacam-

se o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, a produção dos 

gametas maduros e o estirão do crescimento [2]. Na maioria dos casos, a 

primeira manifestação clínica da puberdade nas meninas é o surgimento das 

mamas (telarca), seguida pelo aparecimento dos pêlos pubianos (pubarca) e 

pela menstruação (menarca).   

 Uma significativa secreção do hormônio liberador das gonadotrofinas 

(GnRH) pelo hipotálamo é evidenciada nos primeiros meses após o 

nascimento, seguida de uma fase de quiescência hormonal até o início da 

adolescência, quando a reativação da secreção pulsátil do GnRH e 

consequente ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal marcam o início 

da puberdade [3, 4]. Os pulsos de GnRH estimulam a produção das 

gonadotrofinas, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante 

(FSH), pela hipófise anterior, as quais promovem a produção dos gametas 

maduros e a síntese dos esteroides gonadais, estradiol (E2) nas meninas e 

testosterona nos meninos. 

 Os mecanismos envolvidos na supressão da secreção do GnRH 

durante a infância e subsequente ativação puberal ainda não são totalmente 

conhecidos. Acredita-se que o início da puberdade seja dependente de um 

mecanismo central, marcado pelo aumento de estímulos excitatórios e 

concomitante redução dos aferentes inibitórios sobre a secreção pulsátil do 

GnRH [4-6].  
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 Estudos das décadas de 1980 e 1990 identificaram vários 

neurotransmissores e neuromoduladores envolvidos no controle da secreção 

do GnRH. O ácido gama-amino butírico, neuropeptídeo Y, opióides 

endógenos, β-endorfinas, hormônio liberador de corticotrofina e melatonina 

são os principais neurotransmissores inibitórios, enquanto kisspeptina, 

neurocinina B (NKB), glutamato, norepinefrina, dopamina, prostaglandinas, 

serotonina e fatores de crescimento derivados da glia são primariamente 

excitatórios [1, 5]. A leptina, um hormônio secretado pelos adipócitos, diminui 

a sinalização dos neurônios secretores de neuropeptídeo Y e atua como um 

fator permissivo na secreção do GnRH [7, 8].   

 Algumas evidências demonstram o importante papel da genética na 

regulação do início da puberdade: correlação da idade do aparecimento dos 

caracteres sexuais entre mãe e filhas; estudos populacionais demonstrando 

variação de início da puberdade entre diferentes grupos raciais; estudos 

revelando que os eventos puberais ocorrem com maior concordância em 

gêmeos monozigóticos do que nos dizigóticos [3, 9]. Entretanto, a idade 

normal para início da puberdade em meninas varia muito, de 8 a 13 anos, e 

os genes que determinam esse momento são parcialmente conhecidos. 

Fatores ambientais, como alimentação, estresse, exposição a disruptores 

endócrinos e condições intrauterinas podem contribuir com até 20% dessa 

variabilidade [10, 11]. Genes modulados epigeneticamente por fatores 

ambientais podem justificar parte da complexidade desse processo. Desse 

modo, a puberdade resulta provavelmente de uma complexa interação entre 

fatores genéticos e epigenéticos. Um conceito atual sobre o início da 

puberdade postula que esse momento requer a repressão epigenética de 

fatores inibidores do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal [12-15].  

 

1.2 PUBERDADE PRECOCE CENTRAL 

 

 A puberdade precoce é definida como o desenvolvimento dos 

caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 
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anos em meninos [3, 9]. A menarca antes dos nove anos também pode ser 

considerada como um critério adicional de precocidade sexual. Clinicamente, 

caracteriza-se pelo desenvolvimento precoce e progressivo dos caracteres 

sexuais secundários, aceleração do crescimento linear e avanço da idade 

óssea, com consequente prejuízo da estatura final [16, 17]. 

 A puberdade precoce resulta, mais comumente, de uma ativação 

prematura do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, de forma semelhante ao 

desenvolvimento fisiológico, porém em idade cronológica inadequada, sendo 

classificada como puberdade precoce dependente de gonadotrofinas ou 

puberdade precoce central (PPC) [11]. A PPC tem incidência estimada de 

1:5.000-1:10.000, sendo mais frequente no sexo feminino, em uma 

proporção de 3 a 23:1 [16-18].  

 Classicamente, o diagnóstico de PPC requer a demonstração da 

ativação do eixo gonadotrófico através de valores púberes de LH basal e/ou 

após testes de estímulo com GnRH de ação curta ou com análogo de GnRH 

de ação prolongada [16]. A sensibilidade do LH basal em diagnosticar PPC no 

sexo feminino é em torno de 62% [17]. Se o valor do LH basal for pré-púbere, 

condição laboratorial observada em 30% dos pacientes com PPC, deve-se 

realizar o teste de estímulo com GnRH [19]. Na prática, observamos 

dissociação entre a clínica e a avaliação hormonal em alguns casos, 

devendo prevalecer o diagnóstico clínico, desde que bem caracterizado. 

Nesse contexto, medidas antropométricas e a radiografia de mão e punho 

não dominantes para determinar a idade óssea (avaliada com o atlas de 

Greulich & Pyle) ganham importância [11, 17, 20]. Os valores de E2 no sexo 

feminino não são utilizados para o diagnóstico de PPC, visto que 

apresentam baixa sensibilidade, com grande sobreposição entre crianças 

normais pré-púberes e púberes [19].  

 Na presença de anormalidades do sistema nervoso central (SNC), 

como hamartoma hipotalâmico, defeitos do desenvolvimento cerebral, 

tumores e infecções do SNC, a PPC é denominada orgânica. Entretanto, a 
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maioria (80-90%) dos casos de PPC nas meninas permanece como 

idiopática [11, 17].  

 De Vries e cols. [21], analisando uma grande coorte de pacientes 

israelenses com PPC idiopática, constataram uma prevalência de 27,5% de 

casos familiares. A análise de segregação nessas famílias sugeriu um modo 

de herança autossômica dominante com penetrância incompleta, sexo-

dependente. A existência de mais de um membro acometido na mesma 

família demonstra a relevância dos fatores genéticos na patogênese da  

PPC [21].  

 

1.3 A GENÉTICA NA PPC 

 

 Ao longo dos últimos anos, alguns genes foram implicados na 

regulação e função do eixo reprodutivo, mas poucos foram os defeitos 

moleculares que mostraram associação com o fenótipo de PPC [22-25]. As 

primeiras descobertas nessa área estão relacionadas ao sistema da 

kisspeptina [24-26]. Esse sistema tem sido implicado na patogênese da PPC 

desde 2008, quando Teles e cols. [24] descreveram uma mutação (p.R386P) 

no gene que codifica o receptor da kisspeptina, GPR54 ou KISS1R, 

resultando em ativação não constitutiva do receptor, em uma menina 

brasileira com PPC. Posteriormente, Silveira e cols. [25] identificaram uma 

mutação ativadora (p.P74S) no gene que codifica a kisspeptina, KISS1, em 

um menino brasileiro 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.  

 Em 2009, diferentes estudos de associação do genoma identificaram 

variantes genéticas no cromossomo 6q21, envolvendo o gene LIN28B ou 

região próxima ao seu locus, associadas à idade precoce da menarca [27-29]. 

Em 2010, Silveira-Neto e cols. [30] descreveram uma variante no LIN28B 

(p.H199R), em heterozigose, em uma menina brasileira com PPC 
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esporádica, porém o estudo funcional in vitro demonstrou que essa variante 

não alterava a função do gene na regulação da expressão dos let-7 miRNAs, 

microRNAs expressos de forma tempo-específica e que participam do 

controle do início da puberdade.  

 Outro sistema implicado na regulação do eixo reprodutivo foi o 

sistema da NKB, membro da família das taquicininas, que são peptídeos 

neurotransmissores excitatórios. Em humanos, a NKB e seu receptor são 

codificados pelos genes TAC3 e TACR3, respectivamente. O papel da NKB 

no controle da secreção de gonadotrofinas e início da puberdade foi 

enfatizado a partir da descrição de mutações inativadoras nos genes TAC3 e 

TACR3 em pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico normósmico 

isolado [31]. Em 2010, estudando o papel desses genes na PPC, Tusset e 

cols. [32] identificaram uma nova variante (p.A63P) no gene TAC3, em 

heterozigose, em uma menina brasileira com PPC. Entretanto, sua mãe, 

também heterozigota para a mutação, apresentou desenvolvimento puberal 

em idade cronológica adequada, sugerindo que essa variante isoladamente 

não seria responsável pelo quadro de puberdade precoce.  

 Cukier e cols. [33] estudaram dois fatores de transcrição que modulam 

a expressão do GnRH, codificados pelos genes TTF1 e EAP1, em um grupo 

de pacientes com PPC idiopática, e nenhuma mutação germinativa foi 

identificada. Entretanto, estudos in silico utilizando programas 

computacionais de interação gênica sugeriram que TTF1 e EAP1 são 

componentes importantes de uma rede de genes envolvidos com o controle 

da menarca.  

 Em 2013, Abreu e cols. [34] estudaram famílias com PPC por 

sequenciamento exômico global e descreveram mutações inativadoras no 

gene MKRN3 (makorin ring finger 3) como causa de PPC em humanos. 

Desde então, diversas outras mutações nesse gene têm sido descritas em 

populações de diferentes etnias com PPC, confirmando o papel do MKRN3 

no controle do início da puberdade [35-41]. Atualmente, mutações no MKRN3 

representam a causa mais frequente de PPC de origem familial (até 45% 
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dos casos) [40, 42]. O gene MKRN3 é acometido pelo fenômeno do imprinting, 

sendo expresso apenas o alelo paterno [43]. A segregação familiar indicou um 

padrão de herança autossômica dominante de transmissão paterna [34].  

 Macedo e cols. [44] mostraram que casos de PPC aparentemente 

esporádicos eram causados por mutação no MKRN3, enfatizando a 

dificuldade em se caracterizar a natureza familial da PPC. Isso é ainda mais 

relevante quando se trata de pacientes do sexo masculino, pois comumente 

não conseguem precisar o início da puberdade e recordam apenas eventos 

tardios da puberdade, como a idade da mudança da voz [21, 45]. De fato, o 

aumento do volume testicular é mais difícil de ser notado do que o aumento 

das mamas [46]. Nós evidenciamos uma alta frequência de mutações no 

MKRN3 em um grupo de meninos com PPC previamente classificada como 

idiopática, demonstrando a importância da análise genética no grupo 

masculino [47].  

 A análise da expressão do gene Mkrn3 no hipotálamo de 

camundongos mostrou seu aumento no período pré-puberal e sua 

diminuição antes do início da puberdade, sugerindo um papel inibitório sobre 

o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal [34]. O produto do MKRN3 é uma proteína 

zinc finger que participa da ubiquitinação protéica (degradação de 

proteínas), mas o mecanismo exato pelo qual sua inativação leva ao início 

da puberdade ainda não é conhecido [48, 49]. Especula-se que ele possa atuar 

como fator de transcrição, regulando diretamente a secreção de GnRH ou 

indiretamente pela inibição da kisspeptina. Recentemente foi demonstrada a 

coexpressão do Mkrn3 em neurônios secretores de kisspeptina e GnRH no 

núcleo arqueado de camundongos [50]. 

 Em 2017, Dauber e cols. [51] identificaram uma deleção paternalmente 

herdada em outro gene imprintado, o DLK1 (Delta-like 1 homolog), como 

causa de PPC em uma família brasileira. O DLK1 também é caracterizado 

pelo imprinting materno, sendo expresso apenas o alelo paterno. O produto 

desse gene é uma proteína transmembrana que participa da inibição da 

diferenciação dos adipócitos e, possivelmente, interfere na sinalização da 



Introdução 8 

  
 

 

kisspeptina [51, 52]. Até o momento, não há relato na literatura de outros casos 

de PPC causados por mutação no DLK1. Entretanto, a puberdade precoce 

descrita em cerca de 90% dos pacientes com Síndrome de Temple 

provavelmente é decorrente da inativação do DLK1 [51, 53].   

 

1.4 EPIGENÉTICA - METILAÇÃO DO DNA 

 

 O termo epigenética se refere ao estudo das modificações na 

expressão gênica que não são causadas por alterações na sequência do 

DNA em si, sendo a metilação do DNA a marca epigenética mais bem 

estudada [54, 55]. Nos mamíferos, é caracterizada pela adição do grupo metil 

(-CH3) no carbono 5 das citosinas e ocorre predominantemente no contexto 

dos dinucleotídeos CpG, forma que corresponde à cerca de três quartos do 

conteúdo total da metilação nas células humanas [56, 57]. Por outro lado, a 

metilação em sítios não-CpG (CpA, CpT e CpC, onde A = adenina, T = 

timina e C = citosina) é a forma prevalente em células pluripotentes, porém 

pouco se sabe sobre o seu papel [57]. O dinucleotídeo CpG pode estar 

isolado no genoma ou localizado na ilha CpG, tradicionalmente definida 

como uma região maior que 200 pares de base (pb), com conteúdo de C+G 

maior que 50% e elevada concentração de CpGs [58, 59]. Em geral, as ilhas 

CpG abrangem 1% do genoma humano e estão em regiões de 1000 pb com 

aproximadamente 1 CpG a cada 10 pb [60]. Cerca de 50% delas estão 

localizadas em sítios de início de transcrição (TSS = transcription start site, 

do inglês), na região promotora do gene [59]. Em relação à ilha CpG, a região 

que dista até 2 kb é denominada shore, a que dista entre 2 e 4 kb é 

chamada shelf, e fora desse contexto descrito a região é dita open sea.  

 A metilação do DNA é realizada por enzimas DNA metiltransferases 

(DNMT), que transferem o grupo metil de uma S-adenosilmetionina para a 

citosina [61]. Originalmente, as DNMT 3A e 3B foram reconhecidas como 

DNMT de novo, pois adicionam a marca no DNA, enquanto a DNMT1 

mantém a metilação durante a replicação do DNA [62]. Atualmente, sabe-se 
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que as enzimas DNMT 3A e 3B também atuam na manutenção da metilação 

[63]. Trata-se de um mecanismo epigenético passível de reversão. A 

desmetilação do DNA pode ocorrer de forma passiva, por meio da perda da 

manutenção da metilação ao longo das sucessivas divisões celulares, ou de 

forma ativa, por meio de reações de oxidação pelas enzimas TET (ten-

eleven translocating) [55, 64]. A atuação dessa maquinaria enzimática 

possibilita dois momentos de reprogramação epigenética ao longo da vida 

dos mamíferos, caracterizados por desmetilação seguida de remetilação 

global [64]. A primeira onda de desmetilação ocorre nas células germinativas 

primordiais. A remetilação que se segue ocorre de modo distinto conforme o 

sexo, determinando um perfil de metilação específico nos gametas. As 

regiões imprintadas são estabelecidas durante essa remetilação sexo-

específica. Uma segunda onda de desmetilação acontece após a 

fertilização, no zigoto, mas nem todo o genoma é desmetilado. De fato, as 

regiões diferencialmente metiladas (DMRs = differentially methylated 

regions, do inglês) imprintadas são mantidas e transmitidas a cada geração 

[64]. 

    Desde 1975, quando a metilação do DNA foi reconhecida como uma 

marca epigenética nos vertebrados, ela foi associada à repressão gênica [65-

67]. Em humanos, cerca de 70% dos genes apresentam ilhas CpG em sua 

região promotora [68]. Em regra, o aumento da metilação na ilha CpG da 

região promotora resulta na inativação do gene (Figura 1) [67, 69]. Os modelos 

propostos para o controle transcricional postulam que a marca afeta o 

recrutamento de proteínas específicas, incluindo fatores de transcrição, além 

de interagir com modificações em histonas [61]. A interação com outras 

marcas epigenéticas, como as pós-traducionais em histonas, promove 

alteração da estrutura da cromatina para uma forma mais condensada e, 

portanto, inativa [70]. Entretanto, a metilação do DNA também pode acontecer 

em outras regiões do genoma, como por exemplo no corpo do gene e em 

outros elementos regulatórios (reforçadores e silenciadores), e a 

funcionalidade disso ainda é pouco conhecida [67]. Interessantemente, a 

metilação no corpo do gene foi relacionada à transcrição gênica [67]. 
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 A metilação do DNA é essencial para a ocorrência do imprinting 

genômico, fenômeno epigenético que distingue os alelos parentais e resulta 

em expressão progenitor-específica de um gene ou grupo de genes [71]. O 

imprinting materno (alelo materno metilado) resulta na expressão apenas do 

alelo paterno (desmetilado), enquanto o imprinting paterno (alelo paterno 

metilado) resulta na expressão apenas do alelo materno (desmetilado). 

Apesar de apenas 1% do genoma dos mamíferos ser imprintado, o que 

corresponde a cerca de 100-150 genes nos seres humanos, é bem 

estabelecida a importância do imprinting para o desenvolvimento 

embrionário, e também para processos biológicos após o nascimento, como 

metabolismo, sono, neurogênese e comportamento social [72, 73]. Várias 

doenças humanas são relacionadas a defeitos do imprinting, como a 

Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Angelman, 

Pseudohipoparatireoidismo tipo 1a e 1b, Síndrome de Silver-Russell e a 

dissomia uniparental materna do cromossomo 14 (DUPmat14) [73]. 

Recentemente, a PPC familial causada por mutações nos genes imprintados 

MKRN3 e DLK1 passou a fazer parte dessa lista [74].  

 Os genes imprintados geralmente se apresentam agrupados nas 

regiões cromossômicas e possuem sua expressão modulada por DMRs 

germinativas que funcionam como regiões de controle de imprinting [72]. O 

MKRN3 está localizado no cromossomo 15q11-13, em uma região que 

contém diversos genes imprintados. A expressão monoalélica diferencial do 

MKRN3 é controlada pelo centro de imprinting da síndrome de Prader-Willi 

(CI-SPW), que é formado por uma sequência de nucleotídeos envolvendo a 

região promotora e o exon 1 do gene SNRPN [75]. A deleção do CI-SPW no 

alelo paterno resulta na metilação anormal da região que contém os genes 

imprintados e na inativação de todos os genes paternalmente expressos [75]. 

Há uma DMR germinativa no TSS do MKRN3 (TSS-DMR) e é possível que 

ela funcione como uma região regulatória própria, também modulando a 

expressão do MKRN3 [61]. O DLK1 está localizado no cromossomo 14q32.2, 

onde há duas DMRs que atuam como CI, a DMR intergênica DLK1-MEG3 

(IG-DMR) germinativa e a MEG3-DMR somática [76]. De maneira importante, 
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há uma interação hierárquica entre elas no cromossomo materno das células 

corporais, sendo que a IG-DMR regula o padrão de metilação da MEG3-

DMR [76]. A IG-DMR é elemento essencial para o imprinting da região 

14q32.2, sendo inexistente nos mamíferos que não possuem esse domínio 

imprintado [77].  

 Alterações na metilação do DNA podem estar relacionadas a defeitos 

genéticos [54]. Obviamente, mutações em genes que controlam mecanismos 

epigenéticos podem ocasionar metilação aberrante, uma vez que as funções 

de adição do grupo metil ou manutenção desta marca são frequentemente 

comprometidas nestes casos [78]. Contudo, a metilação anormal também 

pode ser decorrente de mutações em genes não relacionados ao controle 

epigenético [79].  

 

 

Figura 1 -  Relação entre metilação do DNA e silenciamento gênico 
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1.5. A EPIGENÉTICA NA PUBERDADE  

 

 Na última década têm surgido várias evidências demonstrando que o 

processo de metilação do DNA interfere no início da puberdade. Em 2013, 

estudo de metilação do DNA no hipotálamo médio-basal de macacos 

mostrou redução da metilação na ilha CpG do gene GnRH concomitante ao 

aumento de sua expressão [80]. Desde então, a epigenética foi proposta 

como parte do sistema regulatório que controla a secreção do GnRH. 

 Estudos em fêmeas de roedores evidenciaram que alterações na 

metilação do DNA no tecido hipotalâmico estão associadas com o início da 

puberdade [13]. Em ratas, observou-se aumento da metilação nas regiões 

promotoras de dois genes do complexo Polycomb, Eed e Cbx7, e 

consequente redução da expressão hipotalâmica deles, como eventos 

antecedendo a puberdade [13]. O grupo Polycomb consiste em um complexo 

sistema formado por proteínas que participam do silenciamento 

transcricional [81].  De modo significativo, a ativação do gene Kiss1 foi 

associada à perda do efeito repressor da proteína EED [13]. Esses achados 

mostraram a existência de um mecanismo epigenético de inibição 

transcricional que ocorre durante a fase pré-puberal, sugerindo uma nova 

teoria sobre o início da puberdade, segundo a qual é necessária a repressão 

epigenética de fatores inibidores do eixo gonadotrófico para o início do 

desenvolvimento puberal [82]. De fato, o tratamento de ratas com azacitidina, 

um inibidor de DNMT, resultou em inibição da metilação do DNA e atraso 

puberal [13]. Por outro lado, o tratamento de fêmeas de camundongo com L-

Met (metionina), ocasionando  hipermetilação do DNA, levou à puberdade 

precoce [82]. A Tabela 1 resume o impacto da manipulação farmacológica da 

metilação do DNA sobre a puberdade de fêmeas de roedores. 

 Em humanos, a PPC familial causada por defeitos genéticos com 

perda de função do MKRN3 e DLK1 é atualmente considerada um defeito do 

imprinting [74]. Em 2014, uma elegante metanálise de estudos de associação 

com o genoma humano mostrou relação entre a idade da menarca e três 
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genes imprintados (MKRN3, DLK1 e KCNK9) [83]. Além disso, acredita-se 

que a expressiva ocorrência de puberdade precoce na Síndrome de Temple, 

síndrome genética relacionada à DUPmat14, pode estar relacionada ao 

DLK1 [84, 85]. Em conjunto, esses dados ilustram a interação entre imprinting 

e puberdade humana.   

 Recentemente, os genes zinc finger (ZNF) foram relacionados com o 

desenvolvimento puberal [14]. Estudos de associação com o genoma humano 

mostraram que polimorfismos de nucleotídeo único localizados próximos aos 

genes ZNF131, ZNF462 e ZNF483 estavam associados à uma idade de 

menarca antecipada [14, 29, 83, 86]. Em 2015, um robusto estudo em macacos 

sugeriu que genes ZNF participam do mecanismo epigenético repressor da 

puberdade [14]. A expressão hipotalâmica de oito genes ZNF diminuiu no 

início da puberdade em macacos orquiectomizados, e dois desses genes, 

GATAD1 e ZNF573, apresentaram o mesmo padrão nas macacas. Quando 

ambos foram hiperexpressos no núcleo arqueado de ratas pré-púberes, 

ocorreu puberdade atrasada. Notavelmente, GATAD1 inibe a transcrição dos 

genes KISS1 e TAC3, ambos codificadores de fatores estimuladores da 

secreção de GnRH, e reduz a ligação de marcas de histona ativadoras nas 

regiões promotoras deles. Esse estudo demonstra a complexidade dos 

mecanismos epigenéticos envolvidos com o processo puberal.  

 Em 2016, Almstrup e cols. [87] estudaram o padrão da metilação do 

DNA do sangue periférico de 51 crianças (20 meninas e 31 meninos) 

dinamarquesas saudáveis. Amostras de sangue colhidas antes e após o 

início da puberdade foram analisadas utilizando a plataforma Infinium 

HumanMethylation 450 Beadchip (HM450k). Mudanças na metilação de 

determinados CpGs foram associadas com o estadiamento puberal e com 

dosagens hormonais, e uma região genômica diferencialmente metilada no 

cromossomo 7, a qual contém a região promotora do gene TRIP6 (thyroid 

hormone receptor interactor 6), foi relacionada com o início da puberdade. 

Por imunohistoquímica, marcação para TRIP6 foi evidenciada no testículo 

adulto, mas não no testículo pré-púbere. Além disso, aumento dos níveis 

circulantes de TRIP6 foi constatado na puberdade. Esse foi o primeiro 
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estudo em humanos mostrando que o sangue periférico é um tecido válido 

para avaliar a maturidade sexual durante a transição para a puberdade.  

 

Tabela 1 -  Impacto da alteração da metilação do DNA sobre a puberdade 
em fêmeas de roedores 

 

Tratamento 
5’-Azacitidina 

(inibidor de DNMT) 

L-Met 

(Met + ATP -> S-
adenosilmetionina) 

Mecanismo de ação ↓ Metilação do DNA ↑ Metilação do DNA 

Efeito na transcrição Permite a expressão gênica Inibe a expressão gênica 

Efeito no início puberal Puberdade atrasada Puberdade precoce 

Interpretação  O início da puberdade requer a repressão dos repressores 

Adaptado de Neuroendocrinology, 2014 
[82]

. 

 

 

1.6 HIPÓTESE 

 

Os fatores genéticos certamente contribuem para o início da puberdade, 

porém poucos defeitos moleculares foram implicados na patogênese da PPC 

e a maioria dos casos ainda permanece como idiopática. Diante dos 

recentes estudos relacionando metilação do DNA com desenvolvimento 

puberal, consideramos a hipótese de que alterações na metilação do DNA 

estejam implicadas na etiopatogenia da PPC.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1  Investigar a associação do padrão de metilação do genoma (metiloma) 

com o desenvolvimento puberal normal e precoce:  

2.1A -  Analisar possíveis alterações no metiloma de pacientes com 

PPC; 

2.1B -  Reconhecer sítios CpG ou regiões genômicas metiladas que 

sejam relacionadas com o desenvolvimento puberal humano. 
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3 MATERIAL 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 (no 

45533215.9.0000.0068). Consentimento livre e esclarecido, por escrito, foi 

obtido de todos os participantes ou responsáveis. 

 

3.2 GRUPOS ESTUDADOS 

 

 Estudamos 10 pacientes do sexo feminino com diagnóstico de PPC 

familial (casos índices), que foram selecionadas dentre os casos de PPC 

referenciados para avaliação clínica ou molecular no Departamento de 

Clínica Médica, Disciplina de Endocrinologia, da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Os critérios para inclusão das pacientes foram: 

início do desenvolvimento puberal antes dos 8 anos, valores de LH basal 

e/ou após teste de estímulo com GnRH ou com análogo de GnRH depot em 

níveis puberais, e ressonância magnética (RM) do SNC normal. A descrição 

clínica e hormonal das pacientes encontra-se na Tabela 2. A idade 

cronológica (IC) média no início da puberdade foi de 6,4 anos, variando de 3 

a 8 anos. Na primeira avaliação (idade média de 7,7 ± 1,1 anos), o exame 

das mamas classificou 50% delas no estágio 3 e a outra metade no estágio 

4, de acordo com os critérios de Tanner e Marshall [88]. A idade óssea (IO) 

média foi de 9,9 ± 1,3 anos, conforme os critérios de Greulich e Pyle [20]. As 

pacientes apresentavam em média um avanço de IO de 2,2 anos em relação 

à IC. Peso normal foi uma característica do grupo, sendo a média do desvio 

padrão (DP) do índice de massa corpórea (IMC) de 0,7 ± 0,6. Na época do 

diagnóstico de PPC, a média da concentração de LH em condição basal foi 
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de 1,4 ± 1,4 U/L e após estímulo com GnRH foi de 18,9 ± 14 U/L, a média do 

FSH basal foi de 3,4 ± 1,7 U/L e a mediana do E2 foi 13 pg/mL. A Tabela 3 

contém a caracterização clínico-laboratorial do grupo de pacientes com PPC.   

 A presença de mais de um membro na família com história de 

desenvolvimento sexual precoce caracterizou a forma familial de PPC. Os 

heredogramas das 10 famílias estudadas estão ilustrados na Figura 2. 

Notavelmente, apenas membros do sexo feminino foram afetados pela PPC 

nessas famílias. Com exceção da Família 10 (argentina), as demais famílias 

eram brasileiras. Duas pacientes tinham PPC de causa genética. Mutação 

inativadora no gene MKRN3 (p.R328H) foi identificada na Família 10, no 

caso índice e em sua irmã, por sequenciamento automático (Sanger). 

Defeito inativador no DLK1 (grande deleção da região 5’ não traduzida e do 

éxon 1) foi identificado na Família 1 utilizando sequenciamento genômico 

global [51]. As outras oito pacientes foram estudadas por sequenciamento 

exômico global e nenhuma variante patogênica associada ao fenótipo de 

PPC foi identificada até o momento [34]. 

 Dados clínicos das pacientes na época da coleta do DNA também 

foram avaliados (Tabela 4). A IC média no momento da coleta de sangue foi 

de 9 anos. Seis pacientes estavam em tratamento com análogo de GnRH na 

época. 

 O grupo controle foi constituído por 33 meninas com desenvolvimento 

puberal normal, sendo 15 pré-púberes e 18 púberes. Para sua formação, 

contamos com a colaboração das Dras. Heloísa Palhares, Elisabete 

Resende e Maria de Fátima Borges, do Departamento de Endocrinologia da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). As crianças e 

adolescentes pertenciam a uma creche localizada na cidade de Uberada 

chamada Casa do Menor Coração de Maria, que tem uma parceria com a 

UFTM. Todas as meninas foram examinadas por endocrinologistas e 

submetidas à avaliação hormonal, com resultados compatíveis com o 

estadiamento puberal (Tabela 5). As crianças pré-púberes tinham IC média 

de 6,7 anos, mamas com classificação de Tanner 1 e dosagem de LH basal 
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< 0,1 U/L (Tabela 6). As meninas do grupo púbere tinham IC média de 13,1 

± 1,9 anos, concentração média de LH basal de 5,2 ± 2,4 U/L e classificação 

de Tanner para o desenvolvimento mamário variando de 3 a 5, estando a 

maioria (61%) com mamas Tanner 4 (Tabela 7). 
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Tabela 2 -  Dados clínicos e hormonais das pacientes com PPC 

 

Família 
caso 

índice 

Manifestação 
clínica inicial 

(idade em anos) 

Idade na 1
a
 

avaliação 
(anos) 

IO 
(anos) 

DP 
altura 

DP 
IMC 

Tanner 
mamas 

Tanner 
pêlos 

pubianos 

LH 
(U/L) 

FSH 
(U/L) 

E2 
(pg/mL) 

LH pós- 
GnRH 
(U/L) 

LH pós- 
Lupron® 

(U/L) 

1 Telarca (5,8) 6,7 11 2,5 1,2 4 2 1,9 6,2 53,3 31,5 ND 

2 Telarca (7,7) 8,2 11 1,1 0,1 3 3 <0,6 4,2 31,0 ND 17,6 

3 Telarca (5,5) 8,1 11 1,2 0,2 3 4 1,0 1,9 17,4 ND 8,8 

4 Telarca (7,5) 10,2 11 -0,1 1,3 4 5 4,2 ND 98,8 ND ND 

5 Telarca (7,3) 8,0 11 4,0 1,3 3 3 1,5 2,7 <13 ND 45,8 

6 Telarca (6,6) 7,3 9,5 2,2 1,4 4 2 0,1 ND <13 16,9 16,0 

7 Telarca (5,5) 7,1 7,8 1,5 0,1 3 1 <0,6 1,5 <13 ND 6,5 

8 Telarca (3,0) 6,5 8,8 4,0 0,6 4 3 <0,6 3,7 <13 4,2 9,8 

9 Telarca (8,0) 8,0 10 2,0 -0,1 4 1 0,1 2,0 <13 6,9 4,6 

10 Telarca (6,9) 6,9 7,8 1,2 0,85 3 1 3,5 5,2 <10 35 ND 

DP = desvio-padrão, E2 = estradiol, IMC = índice de massa corpórea, IO = idade óssea, ND = não disponível 
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Tabela 3 -  Caracterização clínico-laboratorial do grupo de pacientes com 
PPC 

 

 Média ± DP 

Idade no início da puberdade (anos)  6,4 ± 1,5 

Idade na 1ª avaliação (anos)  7,7 ± 1,1 

Idade óssea (anos) 9,9 ± 1,3 

Avanço de idade óssea (anos)  2,2 ± 1,1 

DP altura  2,0 ± 1,3 

DP IMC  0,7 ± 0,6 

LH basal (U/L)  1,4 ± 1,4 

LH pós-GnRH (U/L)  18,9 ± 14 

LH 2hs após 3,75 mg de acetato de leuprorrelina (U/L)  15,6 ± 14,1 

FSH (U/L)  3,4 ± 1,7 

E2 (pg/mL)  27,5 ± 28,3 

DP = desvio-padrão, E2 = estradiol, IMC = índice de massa corpórea 
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Os círculos indicam indivíduos do sexo feminino, os quadrados indivíduos do sexo 
masculino, símbolos em branco indivíduos não afetados, símbolos em preto indivíduos com 
PPC, as setas os probandos 
 

Figura 2 -  Heredogramas das 10 famílias com PPC estudadas 
 

 

Tabela 4 -  Caracterização clínica das pacientes com PPC na época da 
coleta do DNA 

 

Família 
caso 

índice 

Coleta de DNA em 
tratamento com 

análogo de GnRH 

Idade 
cronológica 

(anos) 

Tanner 
mamas 

Tanner 
pêlos 

pubianos 

Idade 
óssea 
(anos) 

DP 
IMC 

1 não 7 3 2 11 0,9 

2 sim 8,4 3 2 11 0 

3 sim 9,8 3 4 12 0,3 

4 sim 11 4 4 11 1,6 

5 sim 8,4 3 3 12 1,5 

6 não 7,3 4 2 9,5 1,4 

7 não 17,3 ND ND ND 1,5 

8 sim 7,3 3 3 11 1,2 

9 não 6,8 4 1 8 0,2 

10 sim 6,9 3 1 7,8 0,85 

DP = desvio-padrão, IMC = índice de massa corpórea, ND = não disponível 
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Tabela 5 -  Caracterização clínico-laboratorial das meninas do grupo 
controle 

 

 Pré-púberes 

(n = 15) 

Púberes 

(n = 18) 

IC (anos) 6,7 ± 1,6 13,1 ± 1,9 

Tanner mamas Todas M1 17% M3, 61% M4, 22% M5 

DP IMC 0,2 ± 0,6 0,1 ± 0,7 

LH (U/L) <0,1 5,2 ± 2,4 

FSH (U/L) 2,7 ± 1,9 5,4 ± 1,8 

E2 (pg/mL) <15* 67,6 ± 42,7 

As variáveis numéricas estão mostradas como média ± DP; DP = desvio-padrão, E2 = estradiol, IC = 
idade cronológica; *Exceto um caso com dosagem de 15,7 pg/mL  

 

 

Tabela 6 -  Dados clínicos e hormonais do grupo controle pré-púbere 

Controle 
pré-

púbere 

Idade 
cronológica 

(anos) 

DP 
IMC 

Tanner 
mamas 

Tanner 
pêlos 

pubianos 

LH 
basal 
(U/L) 

FSH 
basal 
(U/L) 

E2 
(pg/mL) 

1 6,1 0,55 1 1 <0,1 3 <15 

2 8,1 -0,16 1 1 <0,1 1,4 <15 

3 7,2 -0,73 1 1 <0,1 0,7 <15 

4 6,6 1,12 1 1 <0,1 3,1 <15 

5 6,2 0,61 1 1 <0,1 1,4 <15 

6 5,2 0,63 1 1 <0,1 1,5 <15 

7 5,7 0,99 1 1 <0,1 2,4 <15 

8 7,2 0,44 1 1 <0,1 1,6 <15 

9 9 -0,02 1 1 <0,1 2,9 <15 

10 5,4 -0,86 1 1 <0,1 8,9 <15 

11 8,6 0,07 1 1 <0,1 1,8 <15 

12 7,2 -0,47 1 1 <0,1 2,2 <15 

13 7,9 0,90 1 1 <0,1 2,4 <15 

14 7,5 0,32 1 1 <0,1 3,3 15,7 

15 2,6 -0,6 1 1 <0,1 3,5 <15 

DP = desvio-padrão, E2 = estradiol, IMC = índice de massa corpórea  
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Tabela 7 -  Dados clínicos e hormonais do grupo controle púbere 

Controle 
púbere 

Idade 
cronológica 

(anos) 

DP 
IMC 

Tanner 
mamas 

Tanner 
pêlos 

pubianos 

LH 
basal 
(U/L) 

FSH 
basal 
(U/L) 

E2 
(pg/mL) 

1 14,4 -0,55 4 5 12 9,1 58 

2 12,5 0,06 4 4 1,3 2,5 37,9 

3 11,2 -0,5 3 3 5,7 6,9 68,9 

4 12 0,44 4 4 4,3 4,7 35,7 

5 16,3 0,56 5 5 4,9 6,5 39,1 

6 12,7 0,03 4 4 8,8 6,7 135,4 

7 16 1,06 5 5 3,8 2,5 <15 

8 15,7 1,35 5 5 7,2 4,6 56,6 

9 11,3 0,99 4 5 5,8 3,1 30,9 

10 11,9 -0,65 4 4 3,3 6,2 57,1 

11 11,3 -0,22 3 2 5,1 5,4 32,2 

12 15,7 0,71 5 4 6,7 6,8 76 

13 12,2 0,04 4 4 4,2 6,5 36,9 

14 9,5 -0,03 3 2 3,3 6,6 62,6 

15 14,3 -1,7 4 5 3,5 6,5 59,9 

16 12,2 0,39 4 5 2,8 3 119,2 

17 13,8 0,3 4 5 5,9 5,7 122,5 

18 13,1 0,01 4 5 5,2 4,7 173,6 

DP = desvio-padrão, E2 = estradiol, IMC = índice de massa corpórea 
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3.3 AVALIAÇÃO HORMONAL  

 

 A avaliação hormonal incluiu as dosagens das gonadotrofinas, LH e 

FSH, e do E2. Foram utilizados dois tipos de ensaio: imunofluorimétrico - 

IFMA (AutoDELFIA, Perkin Elmer, Turku, Finland) para avaliação do grupo 

de pacientes com PPC, e eletroquimioluminométrico - ECLIA (Cobas e601, 

Roche Diagnostics, Indianapolis, USA) para avaliação do grupo controle, 

ambos métodos ultrassensíveis, com boa correlação entre eles.  

 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 foi realizado pela administração de 

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

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

 Foram consideradas concentrações puberais no sexo feminino: LH 

basal > 0,6 U/L ou após estímulo com GnRH > 6,9 U/L e E2 > 13 pg/mL pelo 

método IFMA [19]; e LH basal > 0,2 U/L ou após estímulo com GnRH > 5 U/L 

e E2 > 15 pg/mL pelo método ECLIA [17, 89]. Alternativamente, LH > 10 U/L 

(IFMA) ou > 5,0 U/L (ECLIA), dosado 2 horas após a aplicação da primeira 

ampola do acetato de leuprorrelina também foi considerado como resposta 

puberal [17, 90]
. Os valores de LH utilizados como referência para o 

diagnóstico de PPC estão descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 -  Interpretação dos valores de LH para o diagnóstico de PPC 

  

Ensaio IFMA ECLIA 

LH basal >0,6 U/L >0,2U/L 

LH pico (teste com GnRH) >6,9 U/L  >5 U/L 

LH 2hs após 3,75 mg de acetato de leuprorrelina >10 U/L >5 U/L 
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3.4 AVALIAÇÃO DO METILOMA 

 

 Estudo de metilação do DNA genômico de leucócitos do sangue 

periférico foi realizado utilizando a plataforma da Illumina HM450k, a qual 

proporciona uma avaliação quantitativa da metilação dos dinucleotídeos 

CpG e fornece resultados de alta qualidade para o entendimento das 

alterações epigenéticas (www.illumina.com). O procedimento laboratorial foi 

executado no laboratório Deoxi Biotecnologia (www.deoxi.com.br). 

 

3.4.1  EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO DE LEUCÓCITOS DO 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 esse 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: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 TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0, 0,1 mM EDTA pH 

8,0). A concentração do DNA foi estimada com base na leitura da densidade 

óptica por espectrofotometria com luz ultravioleta (Ultrospec III – Pharmacia 

Biotech) e 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 

solução de brometo de etídio. Todas as amostras foram consideradas com 
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boa qualidade. As amostras foram armazenadas a 4ºC até sua utilização. 

Antes dos experimentos, a quantidade de DNA em cada amostra foi checada 

utilizando os sistemas NanoDrop e Qubit (Thermo Fisher Scientific).  

 

3.4.2 TRATAMENTO DO DNA COM BISSULFITO DE SÓDIO 

 

 Cada amostra de 500 a 1.000 ng de DNA genômico foi tratada com 

bissulfito de sódio, utilizando o ensaio EZ DNA Methylation-Gold Kit (Zymo). 

Nesse processo, as citosinas não metiladas são convertidas em uracilas, 

enquanto as citosinas metiladas permanecem inalteradas. 

 

3.4.3 PLATAFORMA HM450K 

 

 A HM450k contém 485.764 sondas para análise de metilação das 

citosinas do genoma humano, sendo a maioria (482.421; 99,3%) em 

dinucleotídeos CpG [91]. A plataforma permite avaliar 99% dos genes 

conhecidos e 96% das ilhas CpG do genoma [91]. Há dois tipos de ensaio 

químico na HM450k: Infinium I, no qual para cada sonda há duas beads, 

uma metilada e outra não metilada; e Infinium II, no qual para cada sonda 

existe uma única bead, metilada ou não (Figura 3).  

 As amostras tratadas com bissulfito foram submetidas à desnaturação 

e neutralização, com posterior amplificação e fragmentação do DNA por 

processo enzimático controlado. Após precipitação com isopropanol, o DNA 

fragmentado foi isolado por centrifugação a 4°C e ressuspenso em tampão, 

etapa seguida pela hibridização com as beads magnéticas, quando o DNA 

se liga covalentemente a sondas específicas de 50-mers por 

complementaridade de sequência. Realizou-se uma lavagem para retirada 

dos fragmentos não anelados. Na fase de extensão, o DNA hibridizado foi 

usado como fita molde para extensão de bases alelo-específicas, 

incorporando nucleotídeos marcados com fluoróforo, nas cores verde ou 
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vermelha. Uma imagem foi gerada a partir da excitação do fluoróforo com 

laser. A Figura 4 ilustra resumidamente as etapas do procedimento. As 

especificações de cada passo podem ser consultadas na íntegra no guia do 

fabricante (Illumina’s Infinium HD Assay Methylation Protocol Guide).  

 O escâner iScan SQ scanner (Illumina) forneceu a intensidade do 

sinal obtido para cada sonda, baseada na fluorescência emitida. Esses 

dados foram convertidos em arquivos IDAT e utilizados nas análises de 

metilação.  

 O valor da metilação foi estimado como beta, sendo calculado a partir 

da fórmula: beta = intensidade do alelo metilado ÷ (intensidade do alelo não 

metilado + intensidade do alelo metilado + 100). O valor de beta pode variar 

de 0 (não metilado) a 1 (totalmente metilado). 

 As coordenadas hg19 da UCSC (University of California, Santa Cruz) 

foram utilizadas para registrar as posições genômicas. 

 

Fonte: Adaptada de HumanMethylation450 BeadChip Data Sheet (www.illumina.com) 
 

Figura 3 -  Ensaios químicos da plataforma HM450k 
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Figura 4 -  Etapas do estudo do metiloma com a plataforma HM450k  

 

3.4.4 ANÁLISE DE BIOINFORMÁTICA 

 

 As análises do metiloma foram realizadas no Ambiente R, utilizando 

pacotes depositados no Bioconductor (www.bioconductor.org).  

 Inicialmente, os dados foram avaliados usando o pacote RnBeads [92]. 

Sondas não específicas (n = 28.076) foram retiradas das análises devido à 

alta probabilidade de hibridização cruzada. Normalização dos valores de 

metilação detectados pelas sondas tipo I e tipo II foi realizada usando o 

método SWAN [93]. Além disso, houve correção para a heterogeneidade 

celular do sangue e variáveis técnicas, como dados do chip e do 

experimento [94]. O tratamento da PPC com análogo de GnRH não atuou 

como co-variável. Não efetuamos correção para a idade na época da coleta 

do DNA, pois essa era uma variável relacionada ao desenho do estudo.   

 Após a fase de pré-processamento, 443.042 sondas foram analisadas 

nas seguintes comparações: controles pré-púberes versus controles 
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púberes, pacientes com PPC familial versus controles pré-púberes e 

pacientes com PPC familial versus controles púberes. 

 Para identificar sítios CpG diferencialmente metilados (DMSs = 

differentially methylated sites, do inglês) utilizamos o pacote limma, no qual 

são avaliados os valores M (log de beta) [95]. As DMRs, definidas como 

sequências de 300 nucleotídeos com, no mínimo, sete sítios CpG 

apresentando metilação no mesmo sentido, foram identificadas usando o 

DMRcate [96].  

  

3.4.5 ANÁLISES IN SILICO 

 

 Os genes relacionados às regiões e sítios diferencialmente metilados 

foram analisados em programas computacionais, em busca de um 

significado biológico. Utilizamos o WebGestalt (WEB-based GEne SeT 

AnaLysis Toolkit) para análises de enriquecimento funcional e ontologia 

genética e o GSEA (Gene Set Enrichment Analysis) para avaliar 

associações significativas entre um determinado grupo de genes e a atuação 

de fatores transcricionais [97, 98].  

 

3.5  AVALIAÇÃO DA METILAÇÃO DE REGIÕES GENÔMICAS 

RELACIONADAS À EXPRESSÃO DOS GENES MKRN3 E DLK1 

  

 Estudo de metilação das regiões MKRN3:TSS-DMR e DLK1-

MEG3:IG-DMR foi realizado usando a técnica TaqMan Allele-Specific 

Methylated Multiplex Real-Time Quantitative PCR - ASMM RTQ PCR 

(colaboração da Dra. Ana Canton e da Dra. Irene Netchini) [99]. 

Resumidamente, após o tratamento do DNA com bissulfito de sódio, duas 

sondas foram usadas para reconhecer os alelos, uma específica para o 

metilado e outra específica para o não metilado.  As sondas marcadas com 
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diferentes fluorocromos permitiu a distinção dos alelos após uma excitação 

com laser. Na fase de reação em cadeia da polimerase (PCR = polymerase 

chain reaction, do inglês), esta enzima delimita a sonda hibridizada com a 

sequência alvo, liberando a parte marcada com os fluorocromos, processo 

que ocorre a cada PCR, resultando no aumento da fluorescência emitida. O 

índice de metilação (IM) foi calculado a partir da fórmula: IM = quantidade do 

alelo metilado x 100 / (quantidade do alelo metilado + quantidade do alelo 

não metilado). Em condições normais, esperam-se quantidades iguais dos 

dois alelos, o que fornece um índice de metilação em torno de 50%. 

 

3.6 AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA 

 

 As variáveis numéricas referentes aos dados clínicos e hormonais 

foram mostradas como média ± DP, cálculo estabelecido pelo programa 

Sigmastat for Windows 3.5. 

 Os sítios CpG que apresentaram diferenças de metilação maiores que 

10%  e FDR (false discovery rate) menor que 0,05 foram considerados os 

mais significativos. Na análise das DMRs, aquelas com diferenças de 

metilação maiores que 5% e FDR menor que 0,05 foram consideradas as 

mais significativas. 

 Valorizamos os achados do WebGestalt com valor de p ajustado < 

0,05 (teste múltiplo de Benjamini-Hochberg).  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1  ALTERAÇÕES NA METILAÇÃO DO DNA ASSOCIADAS COM A 

PUBERDADE FISIOLÓGICA 

 

 A comparação do metiloma das meninas saudáveis pré-púberes com 

o das meninas saudáveis púberes evidenciou 120 DMRs, estando a maioria 

(119; 99%) hipermetilada nas meninas em puberdade (Tabela 9). Um grupo 

de 127 genes foi relacionado às DMRs. A ontologia genética mostrou 

enriquecimento em processos biológicos como via de sinalização mediada 

por receptor intracelular, transcrição de RNA mensageiro (RNAm), 

modificação de histona e imprinting genômico (Tabela 10). A única DMR 

hipometilada no grupo púbere inclui a região promotora do gene ZFP57 (zinc 

finger protein 57). A maior diferença de metilação (10,5%) foi observada 

numa região que inclui o promotor do gene RP11-313J2.1 (LOC441666), 

também chamado zinc finger protein 91 pseudogene. Além disso, as regiões 

promotoras de nove outros ZNF (ZNF597, ZSCAN12P1, ZNF707, ZNF331, 

ZC4H2, ZNF182, ZNF41, ZIC3, RNF113A) foram relacionadas às 120 

DMRs.  

 A maioria das DMRs (89 de 120 DMRs; 74%) está localizada no 

cromossomo X (Figura 5). 

 Utilizando o programa GSEA, vinte fatores de transcrição foram 

identificados como atuantes nas 120 DMRs. Os dez mais relevantes estão 

ilustrados na Tabela 11. Notavelmente, um deles foi o receptor estrogênico. 

Sete genes diferencialmente metilados (SMARCA1, POU5F1, HTATSF1, 

ELF4, HMGB3, KLHL34, FGFR2) têm sítio de ligação para o receptor 

estrogênico numa região que dista até 4 kb do TSS.    
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Tabela 9 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas saudáveis pré-púberes e púberes 
  

DMR (identificação) Cromossomo Posição genômica 
Número  
de CpGs 

Diferença de 
metilação (média) 

Genes com região 
promotora na DMR  

DMR_1372 10 42862876-42863594 9 -0,105162452 RP11-313J2.1 

DMR_8814 4 81117647-81119473 11 -0,089040315 PRDM8 

DMR_4264 16 1583810-1584516 8 -0,084174074 IFT140, TMEM204 

DMR_11738 X 48814205-48815856 16 -0,08181042 OTUD5, RNU6-722P 

DMR_9935 6 31148332-31148748 14 -0,078236383 POU5F1 

DMR_12001 X 153671800-153672898 8 -0,076624259 FAM50A, GDI1 

DMR_11933 X 132090860-132092772 7 -0,075099028 HS6ST2 

DMR_11979 X 152066221-152066735 7 -0,073224659 ND 

DMR_11993 X 153598742-153600494 7 -0,072362363 FLNA 

DMR_11972 X 149861526-149862363 7 -0,070984952 MTMR1 

DMR_9959 6 31650735-31651362 18 -0,070185244 LY6G5C 

DMR_10023 6 33047185-33049505 22 -0,069255178 
HLA-DPB1, HLA-DPA1, 

RPL32P1 

DMR_11751 X 49643431-49644706 7 -0,067077238 USP27X-AS1, USP27X 

DMR_11804 X 71130538-71131891 7 -0,066738144 NHSL2 

DMR_11950 X 135578793-135580181 18 -0,063932352 HTATSF1 

DMR_7255 20 5485144-5485511 8 -0,062564433 LINC00654 

DMR_3109 12 130823570-130824831 8 -0,062155177 PIWIL1 

DMR_11802 X 70712403-70713213 8 -0,0621177 INGX, Y_RNA.73, TAF1 

continua  
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Tabela 9 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas saudáveis pré-púberes e púberes (continuação) 
 

DMR (identificação) Cromossomo Posição genômica 
Número  
de CpGs 

Diferença de 
metilação (média) 

Genes com região 
promotora na DMR  

DMR_11934 X 133118088-133119961 11 -0,061748623 GPC3 

DMR_12006 X 153774721-153776358 18 -0,061612111 IKBKG, G6PD 

DMR_5381 17 78865087-78865755 7 -0,061329072 ND 

DMR_11732 X 48554185-48555977 7 -0,061177896 SUV39H1 

DMR_11995 X 153605635-153607981 9 -0,061083719 EMD 

DMR_11921 X 129114238-129118953 19 -0,060957678 BCORL1 

DMR_11500 8 144789164-144790772 9 -0,060451112 ZNF707, CCDC166 

DMR_9283 5 77145356-77147141 8 -0,060227285 ND 

DMR_11790 X 68723670-68725815 13 -0,06007949 FAM155B, AL158069.1 

DMR_11669 X 21391817-21393898 12 -0,059401453 CNKSR2 

DMR_11823 X 79590789-79591032 8 -0,059246208 FAM46D 

DMR_11821 X 77358961-77360510 14 -0,059121003 PGK1 

DMR_11666 X 19533022-19534066 10 -0,058953271 MAP3K15 

DMR_11670 X 21674815-21677134 14 -0,058921343 KLHL34 

DMR_11678 X 24482846-24484361 10 -0,058918654 PDK3 

DMR_11711 X 46432770-46434442 9 -0,058894854 CHST7 

DMR_9843 6 28601271-28601519 11 -0,05882722 RP11-373N24.2 

DMR_11966 X 147581562-147583550 15 -0,058723364 AFF2, AC002368.4 

DMR_11659 X 17392798-17393584 7 -0,058571815 NHS 

continua  
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Tabela 9 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas saudáveis pré-púberes e púberes (continuação) 
 

DMR (identificação) Cromossomo Posição genômica 
Número  
de CpGs 

Diferença de 
metilação (média) 

Genes com região 
promotora na DMR  

DMR_11900 X 119005413-119006837 14 -0,058548975 NDUFA1, RNF113A 

DMR_11742 X 48931388-48932122 11 -0,058333756 PRAF2, WDR45 

DMR_12004 X 153718691-153719406 10 -0,058126507 SLC10A3 

DMR_11999 X 153656860-153657411 7 -0,058031895 BX936347.1, ATP6AP1 

DMR_11748 X 49056505-49057013 9 -0,058008258 SYP, SYP-AS1 

DMR_2557 12 9217079-9217907 11 -0,057945682 A2M-AS1, LINC00612 

DMR_11970 X 149529976-149534258 17 -0,057730577 MAMLD1 

DMR_5006 17 37123638-37124558 10 -0,057306128 FBXO47 

DMR_6288 19 54040774-54041856 10 -0,057304041 ZNF331 

DMR_11944 X 134232157-134233109 7 -0,057092491 LINC00087 

DMR_11957 X 138285393-138287900 17 -0,056982737 FGF13 

DMR_11888 X 118107540-118110766 16 -0,056978196 LONRF3 

DMR_11764 X 54383906-54385662 7 -0,056970851 WNK3 

DMR_12003 X 153713930-153715426 10 -0,05672695 UBL4A 

DMR_11994 X 153602509-153603503 11 -0,056715308 FLNA 

DMR_11991 X 153284899-153285934 7 -0,056647889 IRAK1, MIR718 

DMR_11693 X 38420326-38421503 11 -0,056490464 TSPAN7 

DMR_11668 X 20283423-20286779 12 -0,056376843 RPS6KA3 

DMR_11672 X 21958416-21959700 10 -0,056271754 SMS, LL0XNC01-39B3.1 

continua  
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Tabela 9 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas saudáveis pré-púberes e púberes (continuação) 
 

DMR (identificação) Cromossomo Posição genômica 
Número  
de CpGs 

Diferença de 
metilação (média) 

Genes com região 
promotora na DMR  

DMR_1702 10 123355268-123358317 17 -0,056225675 FGFR2 

DMR_11974 X 150150670-150153136 17 -0,056110647 HMGB3 

DMR_11919 X 128977299-128978347 14 -0,055916881 ZDHHC9 

DMR_11770 X 55187242-55187903 10 -0,055775168 FAM104B 

DMR_7483 20 57425157-57428473 65 -0,05557006 GNAS, GNAS-AS1 

DMR_9132 5 23507030-23507656 7 -0,055437765 PRDM9 

DMR_11978 X 151999239-152000347 12 -0,055139575 NSDHL, CETN2 

DMR_12000 X 153664475-153665799 9 -0,055090146 GDI1 

DMR_11729 X 48432279-48433876 12 -0,054825597 RBM3, AC115618.1 

DMR_10691 7 50849168-50851503 9 -0,054780529 GRB10 

DMR_11873 X 107334429-107335227 11 -0,054776826 PSMD10, ATG4A 

DMR_11984 X 152906667-152910369 14 -0,054741445 DUSP9 

DMR_11642 X 11774782-11777794 18 -0,054708295 MSL3 

DMR_1209 1 240656217-240657329 8 -0,054513802 ND 

DMR_11894 X 118707913-118709261 14 -0,054314233 UBE2A 

DMR_11684 X 30326328-30327819 14 -0,053883806 NR0B1 

DMR_4794 17 6898738-6899888 15 -0,053689222 ALOX12, RP11-589P10.5 

DMR_11998 X 153639287-153640967 12 -0,053584581 DNASE1L1, TAZ 

DMR_11725 X 47862977-47863707 8 -0,05357646 SPACA5, ZNF182 

continua  
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Tabela 9 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas saudáveis pré-púberes e púberes (continuação) 
 

DMR (identificação) Cromossomo Posição genômica 
Número  
de CpGs 

Diferença de 
metilação (média) 

Genes com região promotora 
na DMR  

DMR_11648 X 15353254-15354150 12 -0,053561291 PIGA 

DMR_11911 X 122993419-122994594 14 -0,053524318 XIAP 

DMR_11743 X 48957691-48958509 12 -0,053409715 WDR45 

DMR_11741 X 48900948-48901982 9 -0,053374186 TFE3 

DMR_11915 X 128656725-128657893 11 -0,053357781 SMARCA1 

DMR_7894 22 51016501-51017151 12 -0,053231588 CPT1B, CHKB-CPT1B, CHKB 

DMR_11942 X 134165954-134166347 7 -0,053015868 FAM127A 

DMR_11720 X 47478591-47479662 11 -0,052859687 SYN1 

DMR_11777 X 62974433-62975657 10 -0,052826713 ARHGEF9 

DMR_11903 X 119148809-119150375 8 -0,052776664 GS1-421I3.2 

DMR_11918 X 128913578-128913980 7 -0,052666423 SASH3 

DMR_11923 X 129243062-129246153 12 -0,05258674 ELF4 

DMR_10704 7 56515510-56516504 10 -0,052581782 RP13-492C18.2 

DMR_11996 X 153625785-153628595 17 -0,052516898 RPL10, SNORA70 

DMR_12002 X 153707029-153708103 8 -0,052282548 LAGE3 

DMR_11892 X 118601891-118603378 9 -0,052141155 SLC25A5, SLC25A5-AS1 

DMR_11890 X 118369571-118370873 12 -0,05200566 PGRMC1 

DMR_11977 X 151806225-151807197 11 -0,051997479 GABRQ 

continua  
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Tabela 9 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas saudáveis pré-púberes e púberes (continuação) 
 

DMR (identificação) Cromossomo Posição genômica 
Número  
de CpGs 

Diferença de 
metilação (média) 

Genes com região 
promotora na DMR  

DMR_11781 X 64254409-64255552 7 -0,051933195 ZC4H2 

DMR_9869 6 29629187-29631447 10 -0,051487467 ND 

DMR_11852 X 101966398-101967643 8 -0,051470117 GPRASP2 

DMR_11718 X 47341740-47343198 13 -0,051358132 ZNF41, CXorf24 

DMR_11677 X 23925454-23927284 12 -0,051200853 CXorf58, APOO 

DMR_9823 6 28058715-28059208 9 -0,051119312 ZSCAN12P1 

DMR_11703 X 41781891-41783785 10 -0,05111124 CASK 

DMR_11675 X 23760460-23762372 13 -0,051058352 ACOT9 

DMR_11714 X 47003362-47004911 16 -0,051047155 NDUFB11, RBM10 

DMR_11834 X 99661860-99667528 23 -0,051019999 PCDH19 

DMR_9036 4 174421114-174422908 9 -0,050942397 ND 

DMR_11955 X 136647133-136649808 10 -0,050903123 ZIC3, RP1-137H15.2 

DMR_11909 X 119763444-119764469 11 -0,050899975 C1GALT1C1 

DMR_10849 7 100463206-100465221 11 -0,050845841 TRIP6 

DMR_4309 16 3493133-3494155 12 -0,050709712 ZNF597, NAA60 

DMR_11695 X 38662279-38665168 16 -0,050532132 MID1IP1, MID1IP1-AS1 

DMR_11785 X 67653156-67653925 10 -0,050494689 OPHN1 

DMR_12009 X 154032629-154034184 11 -0,050494431 MPP1 

DMR_11922 X 129193893-129194982 7 -0,050454357 ND 

continua  
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Tabela 9 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas saudáveis pré-púberes e púberes (conclusão) 
 

DMR (identificação) Cromossomo Posição genômica 
Número  
de CpGs 

Diferença de 
metilação (média) 

Genes com região 
promotora na DMR  

DMR_5488 18 14747888-14748439 10 -0,050398645 ANKRD30B 

DMR_11851 X 101905837-101907254 8 -0,050370988 GPRASP1 

DMR_12011 X 154299274-154300204 8 -0,050341015 BRCC3, MTCP1, CMC4 

DMR_4813 17 7311030-7312081 9 -0,05032058 NLGN2 

DMR_11673 X 23350093-23353620 13 -0,050150411 PTCHD1 

DMR_11763 X 54209148-54209968 8 -0,050134574 FAM120C 

DMR_11902 X 119133852-119135074 7 -0,050060465 ND 

DMR_9870 6 29648161-29649084 22 0,08795856 ZFP57 

DMR = região diferencialmente metilada, ND = não disponível 

  



Resultados 43 

  
 

 

Tabela 10 -  Ontologia dos genes relacionados às regiões diferencialmente 
metiladas entre as meninas pré-púberes e púberes 

 

Ontologia 
genética 

(identificação) 
Processo biológico Genes relacionados Valor de p 

GO:0007224 
Via de sinalização da 

proteína transmembrana 
smoothened 

PTCHD1, FGFR2, GPC3, 
NSDHL, IFT140 

1,4e-03 

GO:0090287 
Regulação da resposta 
celular ao estímulo com 

fator de crescimento 

FGFR2, GPC3, GRB10, 
XIAP, TMEM204, CASK 

4,81e-03 

GO:1904888 
Desenvolvimento do 
sistema esquelético 

craniano 
FGFR2, GNAS, IFT140 7,89e-03 

GO:0030522 
Via de sinalização 

mediada por receptor 
intracelular 

NR0B1, XIAP, IRAK1, 
PDK3, TAF1, IKBKG 

8,61e-03 

GO:0010257 
Formação do complexo 
NADH desidrogenase 

NDUFA1, NDUFB11, TAZ 8,64e-03 

GO:0097031 
Biogênese do complexo I 

da cadeia respiratória 
mitocondrial 

NDUFA1, NDUFB11, TAZ 8,64e-03 

GO:0016570 Modificação de histona 
MSL3, USP27X, PRDM9, 
SUV39H1, TAF1, UBE2A, 

BRCC3, NAA60 
9,05e-03 

GO:0009299 Transcrição de RNAm FLNA, POU5F1 9,69e-03 

GO:0071514 Imprinting genômico GNAS, ZFP57 1,24e-02 

GO:0042157 
Metabolismo de 

lipoproteínas 
WDR45, ATG4A, ZDHHC9, 

PIGA 
1,46e-02 

 GO = ontologia genética (gene ontology, do inglês) 
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Figura 5 -  Distribuição das regiões diferencialmente metiladas entre os 
controles pré-púberes e púberes por cromossomo 
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Tabela 11 -  Descrição de fatores transcricionais atuantes nas regiões 
diferencialmente metiladas entre os controles pré-púberes e 
púberes identificados com o programa GSEA 

  

Fator transcricional 

símbolo do gene 

Genes com sítio de ligação 

para o fator transcricional 

Valor de 
p 

GGGCGGR_SP1 

SMARCA1, POU5F1, PTCHD1, GPC3, PRDM8, 
SUV39H1, CASK, FLNA, OTUD5, TFE3, TAF1, 

CPT1B, HTATSF1, SLC25A5, RPS6KA3, 
C1GALT1C1, LONRF3, NDUFB11, RBM10, NHS, 

XIAP, PGRMC1, UBE2A, SYN1, ALOX12, ATP6AP1, 
GPRASP2, LAGE3 

2,15E-9 

GGGAGGRR_MAZ 

SMARCA1, POU5F1, PTCHD1, GPC3, PRDM8, 
SUV39H1, CASK, TEF3, TAF1, CPT1B, FAM155B, 
OPHN1, ELF4, TSPAN7, FGF13, DUSP9, GNAS, 

CNKSR2, MSL3, NLGN2, SASH3 

5,04E-7 

TGACCTY_ERR1 
SMARCA1, POU5F1, HTATSF1, SLC25A5, 

FAM155B, OPHN1, ELF4, TSPAN7, TAZ, HMGB3, 
HS6ST2, PGK1, PRDM9, NR0B1 

7,04E-7 

CAGGTG_E12 

PTCHD1, HTATSF1, SLC25A5, RPS6KA3, 
C1GALT1C1, LONRF3, FLNA, FAM155B, OPHN1, 
FGF13, DUSP9, GNAS, CNKSR2, TAZ, LY6G5C, 
GABRQ, ZIC3, KLHL34, RBM3, SMS, DNASE1L1 

2,08E-6 

GATTGGY_NFY 
GPC3, PRDM8, SUV39H1, OTUD5, NDUFB11, 
RBM10, GABRQ, ZIC3, MSL3, PIGA, ZNF597, 

FGFR2, CETN2, NSDHL 
2,43E-6 

ER 
SMARCA1, POU5F1, HTATSF1, ELF4, HMGB3, 

KLHL34, FGFR2 
5,09E-6 

CTGCAGY_UNKNOWN 
PTCHD1, GPC3,CASK, RPS6KA3, ELF4, TSPAN7, 

FGF13, DUSP9, NLGN2, SASH3, GABRQ 
6,16E-6 

TGGAAA_NFAT 
PTCHD1,CASK, TEF3, RPS6KA3, C1GALT1C1, 

OTUD5, ELF4, FAM155B, OPHN1, FGF13, GNAS, 
TAZ, HS6ST2, GABRQ, FAM120C, GRB10, PDK3 

1,02E-5 

GCCATNTTG_YY1 
RPS6KA3, NDUFB11, RBM10, RBM3, FAM120C, 

IRAK1, ZNF41, RPL10 
1,87E-5 

ZF5 HTATSF1, NDUFB11, RBM10, NHS, TSPAN7, FGF13 4,34E-5 
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4.2  ALTERAÇÕES NA METILAÇÃO DO DNA ASSOCIADAS COM A 

PPC 

 

 A comparação entre o metiloma das pacientes com PPC e o metiloma 

dos controles pré-púberes identificou uma única DMR (FDR < 0,05), 

discretamente mais metilada na PPC (diferença de metilação média de 

0,003391969). Trata-se de uma região no cromossomo 6 contendo o 

promotor do gene CUTA (homolog of Escherichia coli cutA). A análise 

comparativa entre as pacientes com PPC e as meninas saudáveis púberes 

não identificou DMRs (FDR < 0,05). Devido à pequena diferença de 

metilação em termos de DMRs entre as pacientes com PPC e as meninas 

do grupo controle, nós exploramos os níveis de metilação dos sítios CpG 

isolados. 

 A comparação entre o grupo de pacientes e o grupo controle pré-

púbere evidenciou 417 DMSs, estando a maioria (338; 81%) hipermetilada 

na PPC (Figura 6A). Dentre os sítios CpG hipermetilados na PPC, 33% 

estavam em ilhas CpG, 20% em shores, 9% em shelves e 38% em regiões 

open sea. A análise funcional de 199 genes relacionados aos 338 DMSs 

mostrou enriquecimento em processos biológicos como vias de sinalização 

envolvidas com a comunicação celular (70 genes) e metabolismo (10 

genes). 

 A comparação entre o grupo de pacientes e o grupo controle púbere 

evidenciou 605 DMSs, estando a maioria (539; 89%) hipermetilada na PPC 

(Figura 6B). Dentre os sítios CpG hipermetilados na PPC, 22% estavam em 

ilhas CpG, 21% em shores, 11% em shelves e 46% em regiões open sea. A 

análise funcional de 308 genes relacionados aos 539 DMSs mostrou 

enriquecimento em processos biológicos como carcinomas (13 genes), vias 

metabólicas (13 genes), transporte de vesículas (10 genes) e associação 

com doenças do sistema endócrino (10 genes). 

 Há 12 genes ZNF contendo sítios CpG hipermetilados no grupo de 

pacientes com PPC quando comparado ao grupo controle (Tabela 12).  
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 As análises comparativas entre os metilomas dos três grupos 

estudados estão resumidas na Figura 7.  

A  B  

Cada ponto representa um sítio CpG (n = 443.042) com a média da diferença de metilação 
no eixo X e  − log10 do FDR no eixo Y.  

Diferença de metilação negativa indica hipometilação, enquanto diferença de metilação 
positiva indica hipermetilação no grupo de pacientes com PPC.  

Os pontos verdes representam os sítios CpG diferencialmente metilados mais significativos 
(n = 417 em A, n = 605 em B, FDR < 0,05, diferença de metilação média > 10%). 
 

Figura 6 -  Volcano plot das diferenças na metilação do DNA entre as 
pacientes com PPC e as meninas saudáveis pré-púberes (A) e púberes (B) 
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Tabela 12 -  Descrição dos genes zinc finger contendo sítios CpGs hipermetilados na PPC 
 

Gene Cromossomo 
Número de 

CpGs 
Localização no 

gene 
Localização em 

relação à ilha CpG 
Alteração de metilação 

identificada 

ZDBF2 

Zinc finger, DBF-type 
containing 2 

2 

1 Corpo Open Sea 
Hipermetilação na PPC comparando 

com o grupo controle pré-púbere 

1 Corpo Open Sea 
Hipermetilação na PPC comparando 

com o grupo controle púbere 

ZDHHC9 

Zinc finger, DHHC-type 
containing 9 

X 1 TSS200 Ilha CpG 
Hipermetilação na PPC comparando 

com o grupo controle pré-púbere 

ZNF135 

Zinc finger protein 135 
19 1 Corpo Open Sea 

Hipermetilação na PPC comparando 
com o grupo controle pré-púbere 

ZNF251 

Zinc finger protein 251 
8 1 Corpo S shore 

Hipermetilação na PPC comparando 
com o grupo controle pré-púbere 

ZNF183 

Zinc finger protein 183 
X 1 5'UTR Ilha CpG 

Hipermetilação na PPC comparando 
com o grupo controle pré-púbere 

LOC441666 

Zinc finger protein 91 
pseudogene 

10 

2 Corpo 
S shore (1 CpG); ilha 

CpG (1 CpG) 
Hipermetilação na PPC comparando 

com o grupo controle pré-púbere 

7 
Corpo (5 CpGs); 

TSS200 (2 CpGs) 

S shore (3 CpGs); N 
shore (1 CpG); ilha CpG 

(3 CpGs) 

Hipermetilação na PPC comparando 
com o grupo controle púbere 

continua 
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Tabela 12 -  Descrição dos genes zinc finger contendo sítios CpGs hipermetilados na PPC familial (conclusão) 
 

Gene Cromossomo 
Número de 

CpGs 
Localização no 

gene 
Localização em 

relação à ilha CpG 
Alteração de metilação 

identificada 

ZBTB12 

Zinc finger and BTB 
domain containing 12 

6 1 Corpo Ilha CpG 
Hipermetilação na PPC comparando 

com o grupo controle púbere 

ZDHHC11 

Zinc finger, DHHC-type 
containing 11 

5 1 Corpo Open Sea 
Hipermetilação na PPC comparando 

com o grupo controle púbere 

ZFP42 

Zinc finger protein 42 
4 1 Corpo Open Sea 

Hipermetilação na PPC comparando 
com o grupo controle púbere 

ZNF167 

Zinc finger protein 167 
3 1 Corpo Ilha CpG 

Hipermetilação na PPC comparando 
com o grupo controle púbere 

ZNF787 

Zinc finger protein 787 
19 1 5'UTR Ilha CpG 

Hipermetilação na PPC comparando 
com o grupo controle púbere 

ZSWIM5 

Zinc finger, SWIM-type 
containing 5 

1 1 Corpo N shore 
Hipermetilação na PPC comparando 

com o grupo controle púbere 
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Figura 7 -  Resumo das análises comparativas entre os metilomas dos 
três grupos estudados 

 

 

 

4.3  AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NA METILAÇÃO DOS GENES 

MKRN3 E DLK1 

 

As análises de metilação diferencial não evidenciaram alteração na 

metilação dos genes MKRN3 e DLK1, como também não mostraram 

alteração na metilação das regiões genômicas sabidamente envolvidas com 

o controle do imprinting desses genes. Adicionalmente, o estudo de 

metilação específico das regiões MKRN3:TSS-DMR e DLK1-MEG3:IG-DMR 

não mostrou qualquer anormalidade (Tabela 13).     
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Tabela 13 -  Estudo de metilação das regiões MKRN3:TSS-DMR e DLK1-

MEG3:IG-DMR nas pacientes com PPC e no grupo controle 

usando a técnica ASMM RTQ PCR 

 

 

 

 

 

 Índice de metilação (%) 

DLK1-MEG3:IG-DMR MKRN3:TSS-DMR 

Grupo controle pré-púbere 

Média (DP) 52 (±1,7) 48 (±4,7) 

Variação normal 49-55 39-57 

Grupo controle púbere 

Média (DP) 51 (±1,4) 50 (±7,3) 

Variação normal 48-54 35-65 

Grupo de pacientes com PPC    

Caso índice   

1 54 46 

2 51 51 

3 51 51 

4 52 37 

5 52 38 

6 49 41 

7 51 48 

8 51 56 

9 49 36 

10 49 44 
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5 DISCUSSÃO 

  

 

 O que determina o início da puberdade humana é um mistério que 

fascina os estudiosos do assunto. Há evidências crescentes de que 

mecanismos epigenéticos estão envolvidos na complexa rede de fatores que 

controlam o início puberal [14, 15, 82]. Neste trabalho, nós demonstramos que 

as meninas em puberdade fisiológica apresentam um padrão de 

hipermetilação global do DNA quando comparadas às crianças pré-púberes. 

De fato, estudos em animais sugerem que o início da puberdade requer a 

repressão de fatores inibidores do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Nesse 

contexto, como a hipermetilação das regiões promotoras é relacionada à 

inibição da expressão gênica, nosso resultado sugere que haja 

hipermetilação de genes inibidores do eixo gonadotrófico, o que deflagaria o 

processo puberal. Do mesmo modo, Chen e cols. também descreveram um 

aumento dos níveis de metilação durante a transição para a puberdade [100].  

 O gene ZFP57 está localizado no cromossomo 6p22.1 e codifica uma 

proteína com 516 aminoácidos que atua como potente repressor 

transcricional. Cerca de 40% dos fatores transcricionais no genoma humano 

são repressores transcricionais contendo dedos de zinco [14]. Esses domínios 

se ligam a sequências de DNA específicas nas regiões promotoras dos 

genes e são fundamentais para que a proteína ZNF module a expressão 

gênica. O tipo mais comum de dedo de zinco é o C2H2, também chamado 

Krüppel [101]. Cerca de 1/3 das proteínas contendo dedos de zinco tipo C2H2 

contém o domínio KRAB (Krüppel associated-box), um potente repressor 

transcricional [14, 102]. O KRAB se liga à proteína KAP-1 (KRAB associated 

protein 1) formando um complexo cuja atividade culmina com a formação da 

heterocromatina, forma condensada e inativa da cromatina [102]. 

Notavelmente, o produto do ZFP57 é uma proteína KRAB-ZNF que é 

necessária para manutenção do imprinting genômico, impedindo a 

desmetilação das DMRs germinativas [61, 103]. O Zfp57 exerce sua função ao 
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interagir com a proteína Trim28, formando um complexo proteico que inclui a 

Dnmt1 [61]. Estudando embriões de camundongos, observou-se que a 

ausência do Zfp57 resultou em metilação anormal de várias regiões 

controladoras de imprinting e um dos genes mais afetados foi o Dlk1 [104]. Na 

falta do Zfp57 não ocorreu a metilação diferencial da DMR Dlk1-Dio3. Além 

disso, tal fator é necessário para a metilação da DMR do Snrpn [104]. Esses 

dados indicam que o ZFP57 é importante para a manutenção do imprinting 

de dois genes relacionados à puberdade, o DLK1 e o MKRN3. Em humanos, 

mutações em homozigose no ZFP57 foram identificadas em pacientes com 

Diabetes neonatal transitório que apresentavam hipometilação em múltiplas 

regiões imprintadas [105]. Nós identificamos hipometilação na região 

promotora do ZFP57 nas meninas em puberdade fisiológica. 

Consequentemente, é provável que haja expressão do ZFP57 no início da 

puberdade e, portanto, inibição transcricional decorrente. Nós propomos que 

a expressão do ZFP57 leve à inibição de fatores repressores do eixo 

gonadotrófico, fatores esses que ainda precisam ser elucidados. 

 A região genômica com a maior diferença de metilação (10,5%) entre 

os controles pré-púberes e púberes está localizada no cromossomo 10 e 

contém a região promotora do zinc finger protein 91 pseudogene, que é 

expresso no hipotálamo. Interessantemente, 2 a 20% dos pseudogenes 

humanos são transcritos, processo tecido-específico para parte deles e que 

vem se mantendo ao longo dos anos, sugerindo uma funcionalidade nas 

células [106]. Além disso, RNAs não codificadores produzidos a partir de 

pseudogenes podem modular a expressão de genes [106]. Nove outros ZNF 

foram relacionados às DMRs identificadas na comparação entre os grupos 

controles. Em conjunto, nossos resultados mostram que a metilação de 

alguns genes ZNF passa por modificação durante a transição para 

puberdade e essas alterações podem contribuir para o início da puberdade. 

Está em andamento o estudo da expressão de alguns genes ZNF em 

hipotálamo de macacos Rhesus (colaboração do Prof. Alejandro Lomniczi e 

do Prof. Sergio Ojeda).   
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 A análise em busca de fatores de transcrição que se ligam nas DMRs 

entre os controles pré-púberes e púberes evidenciou enriquecimento 

significativo para o receptor do estrógeno. Sete genes diferencialmente 

metilados foram identificados como alvos do receptor estrogênico. 

Recentemente, um grupo americano estudou o metiloma de 30 meninas 

quando pré-púberes (8 anos) e púberes (14 anos) e evidenciou 347 DMSs 

associados à puberdade [107]. Estes DMSs foram relacionados a 312 genes, 

sendo que 20,2% deles eram responsivos ao estrógeno, demonstrando que 

as modificações epigenéticas que ocorrem na puberdade feminina podem 

ser moduladas pela exposição ao estrógeno [107].  

 Um achado interessante do nosso estudo foi a maior prevalência de 

DMRs associadas com o desenvolvimento puberal normal localizadas no 

cromossomo X (74%). As 89 DMRs identificadas no cromossomo X 

encontram-se fora das regiões pseudoautossômicas (PAR = 

pseudoautosomal region, do inglês), que são segmentos com homologia de 

sequência entre os cromossomos X e Y situados nas extremidades dos 

braços curto (PAR1) e longo (PAR2) [108]. Genes localizados nas regiões 

PAR escapam do padrão de inativação do X [108]. Nas mulheres, um dos dois 

cromossomos X é inativado (unissomia funcional), sendo aleatória a escolha 

do cromossomo X a ser inativado (em média, o materno é inativado em 50% 

das células e o paterno é inativado em 50% das células) [109]. O 

silenciamento do cromossomo X resulta de uma sequência de modificações 

epigenéticas que leva à formação da heterocromatina na maior parte do 

cromossomo inativado [109]. De fato, cerca de 85% dos genes do 

cromossomo X inativado são silenciados como um mecanismo 

compensatório de dosagem gênica entre os sexos [109]. Entretanto, 15-20% 

dos genes escapam da inativação do X, apresentando ambos os alelos 

expressos, e 80% deles encontram-se no braço curto [109, 110]. Além disso, 

alguns genes que escapam da inativação do X apresentam expressão 

variável, tanto entre os diversos tecidos de uma mulher quanto entre 

mulheres diferentes, podendo estar expressos em uma mulher e silenciados 

em outra [110, 111]. A associação entre alterações cromossômicas do X e 
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puberdade precoce já foi observada. Existem relatos na literatura de 

meninas com trissomia do X (cariótipo 47,XXX) que apresentaram 

puberdade precoce [112, 113]. Nesses casos, a reativação precoce do eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal foi atribuída ao cromossomo X adicional, sendo 

a expressão de genes que escapam da inativação do X considerada como a 

possível causa. Antecipação do desenvolvimento puberal também foi 

descrita em meninas com duplicação na região Xp.11.22-p11.23 e, da 

mesma maneira, a expressão de genes duplicados foi proposta como a 

possível causa da precocidade sexual [114]. No presente estudo, algumas 

DMRs localizadas no cromossomo X afetam sequências de genes que 

escapam da inativação do X, como os genes MSL3, NR0B1, RBM3 e 

HS6ST2, além de outros que apresentam padrão variável de escape da 

inativação, como o FGF13 e o SLC25A5 [110]. Mais estudos são necessários 

para elucidar o mecanismo pelo qual a alteração na metilação desses genes 

que escapam da inativação do X pode contribuir para o desenvolvimento da 

puberdade, mas desde já colocamos esses genes como possíveis atores do 

processo puberal.   

 O grupo dinamarquês, ao estudar o metiloma humano na puberdade, 

identificou DMRs onde a metilação do DNA estava associada com a idade 

do início puberal [87]. Uma região no cromossomo 7, contendo o promotor do 

gene TRIP6, foi a mais significativa [87]. De modo importante, comparando 

nossos resultados com os desse estudo, nós observamos uma sobreposição 

de dez DMRs, sendo que sete delas apresentam as mudanças de metilação 

no mesmo sentido, incluindo a relacionada ao TRIP6 (Tabela 14). 

 Nossos dados demonstraram um padrão de hipermetilação global do 

DNA nas meninas com PPC, o que está de acordo com os estudos em 

animais que mostraram puberdade antecipada quando se induziu 

hipermetilação do DNA [82]. Observamos 63 genes, incluindo 12 ZNF, 

contendo sítios CpG hipermetilados nas pacientes com PPC ao compará-las 

com as meninas saudáveis pré-púberes e púberes. Esse achado pode 

refletir modificações epigenéticas que contribuem para a ocorrência da PPC 

ou que são secundárias à doença em si. Apesar do nosso estudo não 
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permitir a distinção entre o que é causa e efeito da PPC, consideramos que 

genes ZNF podem ser interessantes para futuros estudos de associação 

com PPC. 

 Enfatizamos que não foram encontradas DMRs significativas entre as 

meninas saudáveis púberes e as pacientes com PPC. Provavelmente, as 

principais alterações epigenéticas que controlam a expressão gênica na 

puberdade normal e precoce são semelhantes, afinal a PPC é como a 

puberdade fisiológica, porém começando em uma idade antecipada. Por 

outro lado, uma DMR, contendo a região promotora do gene CUTA, 

mostrou-se mais metilada no grupo com PPC do que no grupo controle pré-

púbere. Esse gene, localizado no cromossomo 6p21.32, codifica uma 

proteína com 136 aminoácidos necessária para ancoragem da 

acetilcolinesterase na membrana plasmática dos neurônios humanos e que 

parece participar da proliferação das células da glia [115, 116]. Não há 

descrição, até o presente momento, da participação do CUTA no 

desenvolvimento puberal.  

  Nossas análises incluíram dois casos de PPC genética e oito 

classificados como PPC idiopática. É provável que esses casos de PPC 

familial idiopática sejam causados por algum defeito genético ainda não 

descoberto, de modo que as alterações de metilação encontradas podem 

estar relacionadas às mutações. O desenho do estudo incluindo famílias 

com PPC visava comparar o metiloma delas entre si, o que estatisticamente 

não foi possível devido ao número limitado de pacientes com DNA disponível 

para análise em cada família. Realizaremos novos estudos para comtemplar 

esse objetivo. Por enquanto, permanece a curiosidade de saber se as 

famílias com mutação no MKRN3 e no DLK1 apresentam alterações no 

metiloma em relação às famílias com PPC idiopática. É importante destacar 

que, no presente estudo, não foram encontradas anormalidades de 

metilação nos genes MKRN3 e DLK1 nem nas regiões que controlam a 

expressão deles.  
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 Sabemos que o tipo de tecido é um forte determinante do padrão de 

metilação do DNA. Todavia, na impossibilidade de obter amostra de 

hipotálamo das crianças, nós analisamos a metilação do DNA de leucócitos 

do sangue periférico para estudar a puberdade, processo de origem 

hipotalâmica. Felizmente, pesquisas têm mostrado que é cientificamente 

aceitável usar o sangue como material para estudo da metilação do DNA no 

contexto de eventos do SNC, incluindo a puberdade [87, 117, 118].  

 

Tabela 14 -  Regiões diferencialmente metiladas entre as meninas pré-
púberes e púberes que foram previamente identificadas no 
estudo dinamarquês 

*Regiões com mudança de metilação no mesmo sentido 

 

   

DMR 
(identificação) 

Cromossomo 
Número 

de 
CpGs 

Diferença de 
metilação média 

(pré - pós-púbere) 

Genes com região 
promotora na DMR 

DMR_10849* 7 11 -0,050845841 TRIP6 

DMR_10848* 7 8 -0,011123245 SLC12A9, RP11-126L15.4 

DMR_4835 17 13 -0,004918456 
TRAPPC1, KCNAB3, 

CNTROB 

DMR_5149 17 34 -0,010869697 HOXB8, HOXB7 

DMR_6184 19 15 -0,017502407 AC011484.1, PNMAL2 

DMR_9947* 6 10 -0,024464641 TNF 

DMR_5887* 19 18 -0,007917542 AKAP8L 

DMR_1838* 11 15 0,005243223 SLC22A18, SLC22A18AS 

DMR_9898* 6 57 -0,014466232 TRIM39, HCG18 

DMR_2718* 12 10 -0,024084513 KRT7 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

1.  Hipermetilação global do DNA foi evidenciada em meninas com 

desenvolvimento puberal normal e precoce, sugerindo que seja uma marca 

epigenética do início da puberdade humana; 

2.  Pela primeira vez, alterações no metiloma de meninas com PPC 

foram descritas;  

3.  Não foram identificadas anormalidades de metilação nos genes 

imprintados MKRN3 e DLK1 nem em suas regiões regulatórias;  

4.  O receptor estrogênico foi identificado como um fator 

transcricional atuante em sete genes diferencialmente metilados entre as 

meninas saudáveis pré-púberes e púberes; 

5.  A maioria (74%) das regiões genômicas diferencialmente 

metiladas que foram associadas com o desenvolvimento puberal normal 

estão localizadas no cromossomo X;  

6.  Mudanças na metilação de genes que escapam da inativação do 

cromossomo X foram evidenciadas na puberdade;  

7.  O achado de hipometilação na região promotora do ZFP57 nas 

meninas saudáveis púberes sugere aumento de expressão desse potente 

repressor transcricional na puberdade;  

8.  Provavelmente, modificações na metilação de vários genes ZNF 

contribuem para o início da puberdade humana, mas estudos adicionais são 

necessários para elucidar o mecanismo relacionado.  
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA E TERMO DE 
ASSENTIMENTO 

PARA PARTICIPANTES DE PESQUISA DE 2 A 6 ANOS INCOMPLETOS 

_______________________________________________________________ 

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, cuidador, etc): ............................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ......................................SEXO :    M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO:..........................................................Nº.....................APTO:.................. 

BAIRRO:............................................CIDADE:............................................................ 

CEP:........................................TELEFONE: DDD (............) ........................................ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Análise de metilação global em pacientes com 
puberdade precoce central idiopática   

PESQUISADOR: Dra Danielle de Souza Bessa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Pesquisadora   

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 137130 

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

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO x     RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □       RISCO MAIOR □  

 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 meses 

 

Rubrica da pessoa que conduziu a discussão do Termo __________ 

Rubrica do responsável ou representante legal __________  
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CONFIDENCIAL 

 

INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DE PESQUISA 

PARTICIPANTES DE PESQUISA DE 2- 6 ANOS INCOMPLETOS (AMBOS 
OS SEXOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica da pessoa que conduziu a discussão do Termo __________ 

Rubrica do responsável ou representante legal __________ 

 

O médico vai perguntar se você quer participar de 

um estudo. O papai e a mamãe já sabem disso. 

O médico vai examinar você. 

O que vai acontecer? 
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O participante da pesquisa é incapaz de ler o Termo de Assentimento, 

porém as informações foram verbalmente explicadas a ele, que forneceu 

verbalmente sua aceitação para participar do estudo.  

 

 

Rubrica da pessoa que conduziu a discussão do Termo __________ 

Rubrica do responsável ou representante legal __________ 

  

Você vai coletar exames de sangue com uma 

agulha pequenininha na veia do seu braço ou 

da sua 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. Esse é o 

único exame que você vai fazer para esta 

pesquisa. 

Depois disso, vamos estudar o seu sangue para 

descobrir a causa de você estar se 

desenvolvendo antes que seus coleguinhas.  

Os resultados desse estudo poderão também 

ajudar outras crianças! 
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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: Análise de metilação global em pacientes 

com puberdade precoce central idiopática   

PESQUISADOR: Dra Danielle de Souza Bessa  

CARGO/FUNÇÃO: Médica Pesquisadora 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 137130 

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

Endocrinologia e Metabologia 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO x     RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □       RISCO MAIOR □  

 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 18 meses 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________  
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CONFIDENCIAL 

 

INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

PARTICIPANTES DE PESQUISA DE 6 A 10 ANOS COMPLETOS (SEXO 

FEMININO) 

 

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 de 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 da sua 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 conversar 

com você 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 (Av. Dr Éneas de Carvalho Aguiar, 255 

Cerqueira César- 05403-000/ São Paulo – Brasil) pelo telefone (11) 2661-6442 

(Ramais 16/17/18/20). 

 

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

Assinatura do representante legal Data         /       /        

 

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

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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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: Análise de metilação global em pacientes com 

puberdade precoce central idiopática  

PESQUISADOR: Dra Danielle de Souza Bessa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Pesquisadora   INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 137130 

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

Endocrinologia e Metabologia 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO x     RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □       RISCO MAIOR □  

 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 meses 

 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________ 
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Você está sendo convidado a participar deste estudo que tem como objetivo tentar 

esclarecer a causa de você ter desenvolvido a puberdade antes do tempo. Buscamos 

entender o porquê de você, menina, ter desenvolvido mamas e/ou pelos pubianos antes dos 

8 anos e de você, menino, ter aumento dos testículos e/ou pênis e/ou aparecimento de 

pelos pubianos antes dos 9 anos. 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 existem outros genes envolvidos ainda 

não reconhecidos. Além disso, mudanças epigenéticas podem estar relacionadas à 

puberdade precoce. A epigenética se refere às alterações nos genes que passam das mães 

e dos pais para os filhos, mas que não alteram os genes em si. A metilação do gene é um 

fenômeno epigenético bem estudado. 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, vai realizar os exames de rotina 

necessários ao seu tratamento e 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 ou da mão 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 uma pequena equimose (mancha arroxeada em torno da 

picada) que desaparecerá em menos de 7 (sete) dias. Este estudo também inclui a coleta 

de informações registradas no seu prontuário 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 da pesquisa e, se 

necessário, ao seu acompanhante, o ressarcimento de despesas como transporte e 

alimentação nos dias em que for necessária sua presença para consultas ou exames para 

fins da pesquisa.  

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 (11) 26617512.  Este 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, telefone (11) 2661-6442 (ramais 16, 17, 18 ou 20), FAX: 2661-6442 (ramal 26), 

email: cappesq@hcnet.usp.br, horário de funcionamento: das 7:00 às 17:00h. 

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, sendo que o prazo máximo é de 10 anos. Você ou seu 

representante legal podem retirar o consentimento de guarda e utilização do material 

biológico armazenado pelo 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.  

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 "Análise de metilação global em pacientes com 

puberdade precoce central idiopática". 

Fui bem orientado (a) pela Dra. Ana Claudia Latronico e pela Dra. Danielle de 

Souza Bessa e declaro a minha decisão em participar neste 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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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: Análise de metilação global em pacientes com 

puberdade precoce central idiopática  

PESQUISADOR: Dra Danielle de Souza Bessa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Pesquisadora      INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 

137130 

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

Endocrinologia e Metabologia 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

RISCO MÍNIMO x     RISCO MÉDIO □  

RISCO BAIXO □       RISCO MAIOR □  

 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 meses 

 

 

Rubrica do participante de pesquisa ou responsável________ 

Rubrica do pesquisador________ 
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Você está sendo convidado a participar deste estudo que tem como objetivo tentar 

esclarecer a causa de algumas crianças terem desenvolvido a puberdade antes do tempo. 

Buscamos entender o porquê da sua amiguinha ter desenvolvido mamas e/ou pelos 

pubianos antes dos 8 anos e o porquê do seu amiguinho ter aumento dos testículos e/ou 

pênis e/ou pelos pubianos antes dos 9 anos. 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 existem outros genes 

envolvidos ainda não reconhecidos. Além disso, mudanças epigenéticas podem estar 

relacionadas à puberdade precoce. A epigenética se refere às alterações nos genes que 

passam das mães e dos pais para os filhos, mas que não alteram os genes em si. A 

metilação do gene é um fenômeno epigenético bem estudado. Por favor, leia este termo e 

pergunte ao seu médico qualquer dúvida que você tiver. A decisão de participar neste 

estudo é sua. 

Este estudo requer a coleta de 3 tubos pequenos de sangue (± 12 mL) através de 

uma picada na veia do antebraço ou da mão com agulha estéril e descartável para a 

obtenção do material genético (DNA) e para dosagens hormonais. 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 uma 

pequena equimose (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em menos 

de 7 (sete) dias. Este estudo também inclui uma avaliação médica sua, na qual 

conversaremos sobre o desenvolvimento da puberdade e faremos exame do seu corpo. 

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. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. No entanto, este 

estudo assegura ao participante da pesquisa e, se necessário, ao seu acompanhante, o 

ressarcimento de despesas como transporte e alimentação nos dias em que for necessária 

sua presença para consulta ou exames para fins da pesquisa.  

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 (11) 26617512.  Este 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, telefone (11) 2661-6442 (ramais 16, 17, 18 ou 20), FAX: 2661-6442 (ramal 26), 

email: cappesq@hcnet.usp.br, horário de funcionamento: das 7:00 às 17:00h. 

O seu material genético (DNA) poderá ser armazenado para futuras pesquisas, pois 

com o surgimento de novas tecnologias vamos continuar estudando o assunto. 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, sendo que o prazo máximo é de 10 anos. 

Você ou seu representante legal podem retirar o consentimento de guarda e utilização do 

material biológico armazenado pelo 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.  

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 "Análise de metilação global em pacientes com 

puberdade precoce central idiopática". 

Fui bem orientado (a) pela Dra. Ana Claudia Latronico e pela Dra. Danielle de 

Souza Bessa e declaro a minha decisão em participar neste 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. 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. 

 

 

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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 Introduction 

 Normal human puberty is triggered by the pulsatile 
release of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 
from the hypothalamus to stimulate the secretion of lu-
teinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hor-
mone (FSH) from the anterior pituitary, which leads to 
the consequent activation of gonadal function  [1] . Dur-
ing the childhood years, neurons secreting GnRH are 
subjected to persistent transsynaptic inhibition by mech-
anisms that are not completely understood  [2] . The ini-
tiation of puberty requires loss of inhibitory inputs and 
gain in excitatory inputs to the complex GnRH neuronal 
network  [2, 3] . The beginning of puberty in boys is 
marked by testicular enlargement, assessed as testicular 
volume >4 ml or testicular length >2.5 cm (genital Tan-
ner stage 2)  [1] . A mean age at male pubertal onset of 11.6 
years has been described in past decades, but more recent 
studies have suggested that boys are entering puberty 
earlier  [4–6] .

  Sexual precocity in boys is defined by the develop-
ment of secondary sexual characteristics before the age 
of 9 years  [7] . The most common mechanism of progres-
sive precocious puberty is early activation of the hypo-
thalamic-pituitary-gonadal axis (central precocious pu-
berty, CPP)  [1] . Diagnostic confirmation of CPP relies 
on the demonstration of pubertal basal and/or GnRH-
stimulated LH levels  [1, 8] . CPP may result from a central 
nervous system (CNS) lesion, such as hypothalamic 
hamartoma, astrocytoma, arachnoid cyst or hydroceph-
alus  [1, 9] . When no cause is identified, it is called idio-
pathic CPP  [1] . Interestingly, idiopathic CPP is almost 10 
times less frequent in boys than in girls  [10, 11] . Among 
boys with CPP, a higher prevalence of CNS lesions has 
been demonstrated (40–90%),  indicating the need for 
brain magnetic resonance imaging (MRI) in all boys with 
CPP  [1, 9, 11, 12] . However, a recent study suggested that 
the number of cases of male idiopathic CPP is increasing 
over time  [13] .

  The factors that regulate the onset of puberty remain a 
mystery. Certainly, genetic, nutritional, environmental, 
socioeconomic and epigenetic factors are important reg-
ulators of the initiation of puberty  [2, 14–16] . The role of 
genetic factors in pubertal timing is illustrated by the oc-
currence of familial CPP, which is defined by the presence 
of more than one affected member in a family  [16] . Cur-
rently, loss-of-function mutations in the makorin ring 
finger protein 3  (MKRN3)  gene are the most frequent 
known genetic cause of familial CPP, affecting both sexes 
 [17–19]  . Other than mutations in  MKRN3 , only one oth-

er genetic defect in association with male idiopathic CPP 
has been reported, in a boy with a gain-of-function muta-
tion in  KISS1   [20] .

  Limited research has been conducted in boys with CPP 
in the absence of CNS abnormalities. To date, little clini-
cal and hormonal data from males with CPP or early pu-
berty caused by  MKRN3  mutations have been reported 
 [17, 21–23] . The aims of the present study were to de-
scribe the clinical, hormonal and genetic features of boys 
with CPP due to  MKRN3  mutations, to compare their 
phenotypes with that of boys with idiopathic CPP, and to 
assess the frequency of  MKRN3  mutations in boys with 
idiopathic CPP. 

  Patients and Methods 

 A total of 254 consecutive patients (234 girls and 20 boys) with 
CPP were referred for clinical and/or genetic evaluation to the En-
docrinology Unit at São Paulo University from 1998 to 2015. In all 
of them, CNS abnormalities were excluded by MRI. Boys with id-
iopathic CPP had different origins (8 Brazilians, 3 Greeks, 3 Turk-
ish, 3 Argentineans, 2 Americans and 1 Belgian). Nine of them 
(9/20, 45%) had first-degree relatives with a history of premature 
sexual development. Patients 10 and 11 were brothers from a Bra-
zilian family, and patients 15, 16 and 17 were also brothers from 
an Argentinean family ( table 1 ). Idiopathic CPP in boys was diag-
nosed based on the presence of genital Tanner stage 2 (testicular 
volume >4 ml or length >2.5 cm) before the age of 9 years, puber-
tal basal and/or GnRH-stimulated LH levels, and normal brain 
MRI  [8, 24–26]  . Six male cases (patients 9 to 14,  table 1 ) have been 
previously reported  [17, 20] . This study was approved by the local 
ethics committee, and written informed consent was obtained 
from the parents of the children.

  Hormone Assays 
 Serum LH, FSH and testosterone concentrations were mea-

sured by ultrasensitive assays (immunofluorometric assay – IFMA, 
immunochemiluminometric assay – ICMA or electrochemilumi-
nometric assay – ECLIA) with good correlation among them. The 
interassay and intraassay coefficients of variation were 5% or less 
for all assays. For IFMA, serum LH and FSH concentrations were 
determined by commercial, solid phase, two-site fluoroimmuno-
metric assays (FIA; AutoDELFIA hLH Spec and AutoDELFIA 
hFSH; Wallac Oy, Turku, Finland), and serum testosterone con-
centrations were measured by commercial solid-phase FIAs (Au-
toDELFIA Testosterone; Wallac Oy). Functional sensitivity was 
set at 0.6 IU/l for LH, 1.0 IU/l for FSH and 14 ng/dl for testosterone. 
For ICMA, LH and FSH were measured using an Immulite 1000 
automated system and commercial kits (Diagnostic Products 
Corp., Medlab, Los Angeles, Calif., USA). Sensitivity was set at 0.1 
IU/l for both LH and FSH and 19 ng/dl for testosterone  [26] . Fi-
nally, for ECLIA, commercial kits for LH (Ref. 11732234) and FSH 
(Ref. 11775863) (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germa-
ny) were used and assessed in the modular Cobas e601 analyzer. 
The functional sensitivities of both LH and FSH assays were 0.1 
U/l, according to the second WHO IS 80/552 for LH and the sec-
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ond IRP 78/549 for FSH. For total testosterone, functional sensitiv-
ity was set at 12 ng/dl. For the acute GnRH stimulation test, serum 
LH was measured at –15, 0, 15, 30, 45 and 60 min after i.v. admin-
istration of 100 μg of GnRH. Basal LH levels >0.6 U/l (IFMA) or 
0.2 U/l (ICMA and ECLIA) were considered as pubertal levels, and 
a GnRH-stimulated LH peak >9.6 U/l (IFMA) or 5.0 U/l (ICMA 
and ECLIA) was considered as a pubertal response  [8, 24–26]  . In 
only 1 case (patient 9,  table 1 ), was the hormonal profile measured 
by radioimmunoassay (RIA), and a GnRH-stimulated LH peak 
>25 U/l was considered as a pubertal response  [20] . Basal testos-
terone levels higher than 19 ng/dl (IFMA), 14 ng/dl (ICMA and 
ECLIA) or 30 ng/dl (RIA) were considered as pubertal values. 

  Genetic Analyses 
 Genomic DNA was extracted from peripheral blood leuko-

cytes from all patients using standard procedures. The single 
exon of  MKRN3  (GenBank accession No. NC_000015.9) was am-
plified by PCR followed by automated sequencing of the products 
in all 20 boys  [27] . The boys without mutations in the coding 
sequence of  MKRN3  were screened for abnormalities in the pro-
moter region of  MKRN3 . A 1,000-bp region (–750 to +350 in re-
lation to the transcriptional start site) of the  MKRN3  gene, in-
cluding putative transcription factor motifs (PEA3, SRE, SRF, C/
EBP, AP2, testis-R), was amplified by PCR followed by automat-
ed sequencing. 

 Table 1.  Clinical, hormonal and genetic features of 20 boys from 17 families with idiopathic CPP

Family
No.

Patient
No.

Origin Initial clinical
manifestation (age, years)

Time of diagnosis BA
years

 LH, IU/l Basal 
FSH,
IU/l

T,
ng/dl

Hormone
assay

Familial
case

Genetic
analysis

age
years

genital
Tanner
stage

BMI
Z-score

basa l after
GnRH

I 1 Turkey Penis enlargement and pubarche 
(2.4)

3.4 2 4.0 5 6.7 n.a. 5.9 42 ICMA No –

II 2 Turkey Penis enlargement (0.9) 1.4 2 n.a. 3 1.2 23.7 5.1 297 ICMA No –

III 3 Turkey Penis enlargement and pubarche 
(4.0)

4.2 2 2.0 5 6.0 n.a. 3.8 160 ECLIA No –

IV 4 Brazil Testicular enlargement and 
pubarche (8.0)

10.1 3 0.2 13 0.9 8.4 2.5 68 IFMA No –

V 5 Brazil Pubarche (7.0) and testicular 
enlargement (9.0)

9.8 2 n.a. n.a. 0.7 18.0 1.0 75.7 IFMA No –

VI 6 Brazil Testicular enlargement and 
pubarche (8.0)

10.4 3 0.9 13 2.5 n.a. 1.3 163 IFMA No –

VII 7 Brazil Testicular enlargement (7.0) and 
pubarche (9.0)

8.7 2 0.3 8 1.2 33.4 2.5 19 IFMA No –

VIII 8 Brazil Pubarche (2.0), testicular and 
penis enlargement (3.0)

5.1 4 1.0 13 1.1 n.a. 1.1 92 IFMA No –

IX 9 Brazil Pubarche and penis enlargement 
(1.0)

1.4 2 n.a. 3 11.5 47.2 8.3 600 RIA No KISS1
(p.Pro74Ser)

X 10 Brazil Testicular enlargement and 
pubarche (5.9)

8.1 3 0.9 10 1.2 6.7 1.5 116 ICMA Yes MKRN3 
(p.Ala162Glyfs*14)

11 Testicular enlargement and 
pubarche (unknown)

9.7 3 1.4 9.7 1.6 10.9 0.8 548 ICMA

XI 12 Belgium Testicular enlargement and 
pubarche (unknown)

9.7 3 1.2 12 2.0 19.5 4.4 67 ICMA Yes MKRN3 
(p.Arg365Ser)

XII 13 USA Testicular enlargement and 
pubarche (8.5)

8.8 3 n.a. 11.5 4.1 n.a. 3.1 216 ICMA Yes MKRN3 
(p.Ala162Glyfs*14)

XIII 14 USA Testicular enlargement (8.0) 8.7 3 2.2 11 2.9 20.0 2.5 78 ICMA Yes MKRN3 
(p.Arg213Glyfs*73)

XIV 15 Argen-
tina

Testicular enlargement (7.5) 8.4 3 1.18 10 1.1 10.2 1.5 466 ICMA Yes MKRN3 
(p.Arg328Cys)16 Testicular enlargement (8.5) 9.8 3 0.19 11 1.4 n.a. 2.4 200 ICMA

17 Testicular enlargement (8.6) 8.6 2 0.14 9 0.7 n.a. 1.2 <10 ICMA

XV 18 Greece Pubarche and testicular 
enlargement (unknown)

9.5 3 2.4 12 4.7 21.5 5.5 40.9 ECLIA No –

XVI 19 Greece Pubarche and testicular 
enlargement (7.8)

8.8 2 1.7 10.5 1.2 14.2 1.9 27.7 ECLIA Yes –

XVII 20 Greece Pubarche and testicular 
enlargement (8.0)

10 4 1.7 13 1.5 17.5 0.7 243 ECLIA No –

 BA = Bone age; T = testosterone; n.a. = not available.
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  Additionally, all patients were screened for mutations in  KISS1  
and  KISS1R  genes  [20, 28] . The promoter region and the three ex-
ons of the  KISS1  gene (GenBank accession No. NC_000001.10) 
were amplified by PCR followed by automated sequencing of the 
products  [20] . The entire coding region and the exon-intron 
boundaries of  KISS1R  (GenBank accession number NC_000019.9) 
were also amplified by PCR and sequenced on an automated se-
quencer  [28] . 

  Two databases (1000 Genomes and NHLBI EVS) were used to 
exclude common variants (minor allele frequency >1%)  [29, 30] . 
Computational algorithms (PolyPhen-2, SIFT, Panther and Muta-
tionTaster) were used to predict the pathogenicity of the variants 
 [31, 32]  . 

  Statistical Analyses 
 Data are presented as median and range. The nonparametric 

Mann-Whitney U test was used to compare clinical and hormonal 
data between patients with and without  MKRN3  mutations.

  A previously reported female cohort assembled by São Paulo 
University composed of 234 girls from 221 families with idiopath-
ic CPP was used for statistical comparison between boys and girls 
 [17, 27] .  MKRN3  mutations were identified in 15 girls (11 of them 
were unrelated) in this large cohort. The χ 2  test was applied to 
analyze the association between categorical variables, considering 
both the entire group and only index cases. Statistical analyses 
were performed using the software Sigmastat for Windows 3.5, 
and statistical significance was set at p < 0.05.

  Results 

 The clinical and hormonal features of the 20 boys with 
idiopathic CPP are described in  table 1 . The median age 
at pubertal onset in these boys was 7.5 years (ranging 
from 0.9 to 8.6 years). Testicular enlargement and 
pubarche were reported as the first signs of puberty in 
45% of the boys. At the time of first evaluation (median 
age 8.7 years), genital Tanner stage 3 was observed in 50% 
of the boys. The median Δbone age – chronological age 
was 1.7 years (ranging from 0 to 7.9 years). The median 
body mass index (BMI) Z-score was 1.2 (ranging from 0.1 
to 4.0). All boys had pubertal basal LH levels (median 1.4 
IU/l, ranging from 0.7 to 6.7 IU/l). The median GnRH-
stimulated LH peak was 17.7 IU/l (ranging from 6.7 to 
33.4 IU/l). The median testosterone level was 104 ng/dl 
(ranging from 19 to 548 ng/dl). One patient (patient 17, 
 table 1 ) had prepubertal testosterone level despite puber-
tal basal LH, and he was excluded from the testosterone 
level analysis. 

  Genetic Findings 
 Four  MKRN3  mutations were detected in 8 boys (pa-

tients 10 to 17,  table 1 ) from 5 families with CPP. Three 
mutations have been reported previously, including 2 

frameshift (p.Ala162Glyfs * 14 and p.Arg213Glyfs * 73) 
and one missense (p.Arg365Ser) mutations  [17] . Auto-
mated sequencing of  MKRN3  revealed one novel mis-
sense variant (p.Arg328Cys) in the Argentinean family, 
comprised of 3 brothers with CPP. All four  MKRN3  vari-
ants were not identified in population database (1000 Ge-
nomes and NHLBI EVS) and were predicted to be ‘dam-
aging’ or ‘disease causing’ by four different in silico pro-
grams, suggesting deleterious effect. A KISS1-activating 
mutation (p.Pro74Ser) was previously identified in one 
boy with sporadic CPP (patient 9,  table 1 )  [20] . The other 
11 boys did not have any detectable rare coding variants 
(minor allele frequency <1%) in  MKRN3 ,  KISS1  or 
 KISS1R . The study of the promoter regions of  MKRN3  
and  KISS1  revealed no rare variants in this group of boys. 

  Clinical Features of CPP Boys with MKRN3 Defects 
 The age at puberty initiation in the 8 boys with  MKRN3  

mutations ranged from 5.9 to 8.6 years (median 8.2 years). 
Four of them exhibited testicular enlargement and 
pubarche as the first signs of puberty by medical records, 
whereas the remaining 4 patients initially presented with 
only testicular enlargement. At the time of first evalua-
tion, their ages ranged from 8.1 to 9.8 years (median 8.7 
years). The Δbone age – chronological age ranged from 0 
to 2.7 years (median 1.7 years). The median BMI Z-score 
was 1.2 in this group, ranging from 0.1 to 2.2. Median 
basal and GnRH-stimulated LH levels were 1.5 IU/l 
(ranging from 0.7 to 4.1 IU/l) and 10.9 IU/l (ranging from 
6.7 to 20 IU/l), respectively. The median testosterone lev-
el was 200 ng/dl (ranging from 67 to 548 ng/dl). Except 
for the significantly later pubertal onset in the boys with 
 MKRN3  mutations (median 8.2 years, ranging from 5.9 
to 8.6 years) compared to those without  MKRN3  muta-
tions (median 7.0 years, ranging from 0.9 to 8.0 years), 
there were no other differences between their clinical and 
hormonal features ( table 2 ;  fig. 1 ).

  Frequency of MKRN3 Mutations in Boys with 
Idiopathic CPP 
 Considering the entire group, the frequency of  MKRN3  

mutations among the 20 boys with idiopathic CPP was 
significantly higher than the female data [8 of 20 boys 
(40%) vs. 15 of 234 girls (6.4%), p < 0.001, by χ 2  test]. 
When only index cases were considered in this analysis, 
3 boys of 17 families (17.6%) versus 11 girls of 221 families 
(5%) carried  MKRN3  mutations (p = 0.05). Of note, 2 
boys (patients 12 and 14,  table 1 ) with  MKRN3  mutations 
belonged to two families whose index cases were females, 
and they were not included in the latter analysis.
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  Discussion 

 This study reveals the importance of genetic analysis 
in boys with idiopathic CPP, especially in those with a 
family history of premature sexual development. Since 
the discovery that MKRN3 deficiency causes familial 
CPP, 5 other boys with CPP or early puberty due to mu-
tations in this gene have been described  [21–23, 33, 34] . 

To date, there are 10 unrelated families that include boys 
presenting with CPP or early puberty caused by MKRN3 
defects ( table 3 ).  MKRN3 , an imprinted gene located on 
the long arm of chromosome 15 (Prader-Willi critical re-
gion), encodes makorin ring finger protein 3, which is the 
first factor with an inhibitory effect on GnRH secretion. 
The MKRN3 protein is derived only from RNA tran-
scribed from the paternally inherited copy of the gene due 
to maternal imprinting. Segregation analysis of the fami-
lies with CPP due to MKRN3 defects clearly demonstrat-
ed an autosomal dominant inheritance with complete 
penetrance  [18]  . 

  Herein,  MKRN3  mutations were detected in 5 of 17 
families (29.4%) with male idiopathic CPP cases. Four 
different heterozygous   loss-of-function   MKRN3 muta-
tions were identified in 8 boys from 5 families. Two of 
these mutations were frameshift mutations (p.Ala162-
Glyfs * 14 and p.Arg213Glyfs * 73), resulting in premature 
stop codons. The other two were missense variants (p.
Arg328Cys and p.Arg365Ser), located in the C3HC4 
RING motif of MKRN3, a putative ubiquitin ligase pro-
tein domain. Both missense mutations were predicted to 
be deleterious to protein function. Interestingly, Settas et 
al.  [23]  reported that two MKRN3 missense mutations 
(p.Cys340Gly and p.Arg365Ser), both residing in the 
C3HC4 RING motif, disrupt the three-dimensional struc-
ture of the protein, emphasizing the functional effects of 
these defects. The p.Arg328Cys mutation is also located 
in the same MKRN3 domain, suggesting a similar conse-
quence to protein function. All current MKRN3 loss-of-
function mutations identified in CPP patients are illus-
trated in  figure 2 . 

  We demonstrated that boys with CPP due to  MKRN3  
mutations started pubertal development at a borderline 
early age (median 8.2 years) when considering the lower 
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0
Idiopathic

CPP
(n = 10)

CPP due to
MKRN3 mutation

(n = 6)

CPP due to
KISS1 mutation

(n = 1)

p < 0.05

MKRN3
mutations (n = 8)

Idiopathic
CPP (n = 11)

p value

Age at pubertal onset, years 8.2 (5.9 – 8.6) 7.0 (0.9 – 8.0) 0.033
Age at first evaluation, years 8.7 (8.1 – 9.8) 8.7 (1.4 – 10.4) 0.817
BMI, Z-score 1.2 (0.14 – 2.2) 1.7 (0.2 – 4.0) 0.314
Bone age advancement, years 1.7 (0 – 2.7) 1.7 (0 – 7.9) 0.383
Basal LH, IU/l 1.5 (0.7 – 4.1) 1.2 (0.7 – 6.7) 1.000
LH after GnRH, IU/l 10.9 (6.7 – 20) 18 (8.4 – 33.4) 0.268
Basal FSH, IU/l 1.9 (0.8 – 4.4) 2.5 (0.7 – 5.9) 0.649
Testosterone, ng/dl 200 (67 – 548) 75.7 (19 – 297) 0.103

Data are presented as median (range). The boy with a MKRN3 mutation and testosterone 
level <10 ng/dl (patient 17, table 1) was excluded from the testosterone level analysis.

 Table 2. Comparison between clinical and 
hormonal features of boys with and 
without MKRN3 mutations

  Fig. 1.  Age at puberty onset in boys with idiopathic and genetic 
CPP. This information was not clear in 3 of 20 cases, which were 
excluded from the figure. The dashed line indicates the lower age 
limit for normal male puberty onset (9.0 years). The one boy with 
a  KISS1  mutation started puberty at 1.0 year of age. The short hor-
izontal lines indicate the median age at puberty onset (7.0 years in 
the boys with idiopathic CPP and 8.2 years in those with  MKRN3  
mutations). The boys with  MKRN3  mutations had a significantly 
later pubertal onset compared to those with idiopathic CPP. p val-
ue as assessed with Mann-Whitney U test.    
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limit age of 9 years for normal male puberty onset. A sim-
ilar chronological age at puberty onset in association with 
 MKRN3  mutations was reported in other recent studies 
 [21, 23, 34] . In contrast, a median age at puberty onset of 
6.0 years has been described in girls with CPP caused by 
 MKRN3  mutations  [18, 35] . Therefore, MKRN3 deficien-
cy has a smaller impact on puberty onset in boys, with 
affected boys manifesting CPP at an older age than girls. 
Nevertheless, it must be noted that the determination of 
age at pubertal onset in boys is a challenge since testicular 
enlargement is not as obvious as thelarche and menarche 
in girls  [10] . The borderline early age at pubertal onset in 
these boys with  MKRN3  mutations can compromise the 
precise identification of puberty by parents and general 
pediatrics, and therefore leading to an underestimated in-
cidence of CPP in this group. Commonly, male patients 
remember only late events of puberty, such as the age at 
initiation of full facial shaving and the age at voice change 
 [16, 34, 36, 37]  .

  The median age at puberty onset in CPP boys with 
 MKRN3  mutations also differs strikingly from that de-

scribed in boys with other causes of premature pubertal 
development. Boys with CPP due to hypothalamic ham-
artoma classically manifested physical signs of puberty 
before 2 years of age  [38] . Moreover, the one boy with a 
gain-of-function mutation in the  KISS1  gene had very 
early pubertal onset (1.0 year)  [20] . In addition, testotox-
icosis or familial male-limited precocious puberty, a go-
nadotropin-independent cause of precocious puberty 
that exclusively affects boys, usually occurs before 4 years 
of age  [39, 40] .

  The basal and GnRH-stimulated LH levels were simi-
lar in boys with and without  MKRN3  mutations. The se-
rum testosterone levels in boys with MKRN3 abnormali-
ties ranged from 67 to 548 ng/dl. Notably, 1 boy who car-
ried the p.Arg328Cys mutation (patient 17,  table 1 ) had a 
prepubertal testosterone level at the first medical evalua-
tion. This was likely because he was at a very early stage 
of pubertal development at the time of assessment. Treat-
ment was initiated at genital Tanner stage 2, with testes of 
4–5 ml, basal LH 0.7 IU/l and basal FSH 1.2 IU/l. At this 
stage, testicular enlargement is mainly due to Sertoli cell 

 Table 3. MKRN3 mutations identified in boys with CPP

Family
No.

Origin MKRN3 mutation Location of MKRN3
mutation in the protein

Affected 
boys, n

Age at 
pubertal 
onset, years

Reference

DNA protein

1 Brazil 475_476insC Ala162Glyfs*14 N-terminal 2 5.9 
Unknown

17

2 Belgium 1095G>T Arg365Ser C-terminal
(C3HC4 RING motif)

1 Unknown 17

3 USA 475_476insC Ala162Glyfs*14 N-terminal 1 8.5 17

4 USA 637delC Arg213Glyfs*73 N-terminal 1 8.0 17

5 Greece 1018T>G Cys340Gly C-terminal 
(C3HC4 RING motif)

1 Unknown 23

6 Germany 331G>T Glu111* N-terminal (C3H motif) 1 ~9.0 21

7 Israel 1260T>G His420Gln C-terminal (C3H motif) 1 Unknown 22

8 Denmark 1034G>A Arg345His C-terminal 
(C3HC4 RING motif)

1 Unknown 34

9 Korea 841C>T Gln281* MKRN-specific 
Cys-His domain

1 Unknown 33

10 Argentina 982C>T Arg328Cys C-terminal 
(C3HC4 RING motif)

3 7.5 
8.5 
8.6 

Current study

Boys from families 1, 2, 3, 4 and 10 were included in the current study. In family 10, father’s DNA was not available for segregation 
analysis. He reported early puberty. In the other 9 families, the affected boys inherited the mutations from their fathers, as expected for 
the pattern of inheritance.
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proliferation, and there is very little Leydig cell activity 
(FSH predominates over LH), explaining the low testos-
terone level in this case.

  The observation that  MKRN3  mutations represented 
a frequent cause of male CPP led us to hypothesize that 
boys were more likely than girls to carry  MKRN3  muta-
tions. Indeed, the prevalence of  MKRN3  mutations in 
boys with unknown cause of CPP (8 of 20 boys, 40%) was 
significantly higher compared to a large cohort of CPP 
girls (15 of 234 girls, 6.4%) (p < 0.001). However, when 
only index cases were considered, a higher prevalence of 
 MKRN3  mutations in male patients (17.6%) compared to 
female patients (5.0%) was found with a borderline dif-
ference (p = 0.05). These findings might indicate that 
male CPP without CNS abnormalities has a greater prob-
ability of a genetic etiology. 

  We do not yet understand why boys with idiopathic 
CPP may have a higher prevalence of  MKRN3  mutations 
than girls. Although the mechanism by which the loss of 
MKRN3 results in early puberty initiation is still not fully 
understood, the expression pattern of  Mkrn3  in the hypo-
thalamus of mice and the ubiquitin ligase protein struc-
ture suggest that MKRN3 is inhibiting GnRH secretion 
during childhood  [17, 19] . The similar expression pattern 
of  Mkrn3  in the arcuate nucleus of male and female mice 
suggests that Mkrn3 inhibitory tonus is present in both 
sexes but does not entirely rule out a sex-specific action of 
MKRN3. It is well known that girls undergo puberty ini-
tiation at an earlier age than boys and have a higher inci-
dence of CPP  [4, 11, 41] . Conversely, boys have a higher 
incidence of delayed puberty  [41] . Based on these observa-

tions, we can speculate that the inhibition of GnRH during 
childhood is weaker in girls than in boys, and that as a re-
sult girls are more prone to the consequences of disrup-
tion of the ‘brake’ restraining puberty initiation. 

   MKRN3  loss-of-function mutations have been associ-
ated with normal CNS MRI in both sexes  [17, 27, 33, 34] . 
In affected boys, the later puberty onset also makes or-
ganic, structural causes less likely. These recent observa-
tions could modify the clinical decision-making for per-
forming a CNS MRI in this group. In particular, in boys 
with familial CPP, the genetic study of the  MKRN3  gene 
could precede the brain MRI. In these cases, MRI should 
be postponed (nonmutated cases) or completely avoided 
(mutated cases). Furthermore, this genetic study is less 
costly than a brain MRI, an imaging exam that frequently 
requires anesthesia in children  [42] .

  Clearly, recent human studies support that MKRN3 is 
a strong component of puberty regulation in both sexes 
 [17–19, 43] . Currently,  MKRN3  mutations represent a 
prevalent cause of familial CPP. In conclusion, this study 
suggested a higher prevalence of  MKRN3  mutations in 
boys than in girls with idiopathic CPP. Remarkably, the 
affected boys had classical features of CPP with pubertal 
onset at a borderline age.
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