
ANNA FLAVIA FIGUEREDO BENEDETTI 

 
 

 

 
 

 

 

Análise de diferentes métodos de sequenciamento de larga 
escala dos genes envolvidos no hipopituitarismo e 

embriogênese hipofisária 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina  

da Universidade de São Paulo para  

obtenção do título de Mestre em Ciências. 

 

Programa de Endocrinologia 

Orientador: Profª. Drª. Luciani Renata Silveira de Carvalho 

Co-Orientador: Drª. Ana Carolina Tahira 

 
 
 

 

 

 

 
 

São Paulo 

2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido na 

Unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento, Laboratório de 

Hormônios e Genética Molecular LIM/42 

da Disciplina de Endocrinologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatização Adotada 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta publicação:  

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver).  

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e Documentação. 

Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. Elaborado por Anneliese Carneiro 

da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely 

Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Documentação; 2011.  

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in Index 

Medicus.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 
 

 



Lista de abreviaturas 

Lista de tabelas 

Lista de figuras 

Resumo  

Summary  

1 Introdução................................................................................................... 1 

       1.1 Embriogênese hipofisária................................................................. 1 

       1.2 Hipopituitarismo congênito................................................................ 2 

       1.3 Sequenciamento por metodologia de Sanger................................... 4 

       1.4 Sequenciamento de nova geração................................................... 4 

2  Objetivos.................................................................................................... 12 

       2.1 Primário............................................................................................. 12 

       2.2 Secundários...................................................................................... 12 

2.3 Considerações éticas........................................................................ 12 

3 Metodologia................................................................................................ 13 

       3.1 Pesquisa bibliográfica de genes a serem incluídos no estudo......... 13 

       3.2 Amostras........................................................................................... 15 

3.2.1 HapMap ...................................................................................... 15 

3.2.2 Paciente com hipopituitarismo e sua mãe ..................................... 16 

3.2.3 Amostras aleatórias ....................................................................... 17 

      3.3 Extração de DNA.............................................................................. 18 

      3.4 Preparação das bibliotecas.............................................................. 20 

              3.4.1 Nextera................................................................................... 20 

              3.4.2 NimbleGen.............................................................................. 20 

              3.4.3 SureSelect/SureSelect + UTR ............................................... 21 

       3.5 Análise bioinformática....................................................................... 22 

       3.6 ABraOM............................................................................................ 24 

4. Resultados................................................................................................. 26 

       4.1 Qualidade do sequenciamento......................................................... 28 

       4.2 Qualidade do mapeamento e taxa de duplicação............................. 30 

4.3 Profundidade de cobertura global..................................................... 32 

       4.4 Probes desenhadas para a região de interesse............................... 36 



       4.5 Profundidade de cobertura na região alvo........................................ 37 

       4.6 Cobertura das regiões de acordo com a quantidade de GC............ 41 

       4.7 Cobertura dos genes........................................................................ 44 

       4.8 Variantes não descritas em bancos de dados nos genes de   
interesse........................................................................................................ 

49 

5 Discussão................................................................................................... 51 

6 Conclusão................................................................................................... 55 

7 Referências................................................................................................. 56 

Anexos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Abreviaturas



ACMG – American College of Medical Genetics 

ACTH – Adrenocorticotropic hormone, ou hormônio adrenocorticotrófico 

AVP – Arginina vasopressina 

BAM – Formato em compressão binária do arquivo Sequence Alignment/Map 

CNV – Copy Number Variation 

DNA – Ácido desoxiribonucleico 

Dpc – Dias pós coito 

FMUSP – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

FSH – Follicle-stimulating hormone, ou hormônio folículo-estimulante 

GATK – Genome Analysis Toolkit 

GH – Growth Hormone, ou Hormônio do Crescimento 

LH – Luteinizing Hormone, ou Hormônio Luteinizante 

NBDC – National Bioscience Database Center 

NGS – Next Generation Sequencing  

PCR – Polymerase Chain Reaction 

SELA – Sequenciamento Em Larga Escala 

TSH – Thyroid-stimulating hormone, ou Hôrmonio estimulante da tireóide 

UCSC – University of California Santa Cruz 

VCF – Variant Calling Format 

VUS – Variant of Uncertain Significance, ou Variante de Significado Incerto 

∉ – Não pertence 

≠ – Diferente  

= – Igual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Tabelas 



 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 – Genes analisados no estudo........................................................ 14 

Tabela 2 – Classificação ACMG dos genes encontrados por NGS............... 15 

Tabela 3 – Qualidade do DNA das amostras selecionadas........................... 19 

Tabela 4 – Principais diferenças dos kits utilizados....................................... 22 

Tabela 5 – Quantidade de reads do grupo HapMap...................................... 27 

Tabela 6 – Quantidade de reads do paciente com hipopituitarismo e sua 

mãe................................................................................................................. 

27 

Tabela 7 – Quantidade de reads do grupo de amostras aleatórias................ 28 

Tabela 8 – Média da nota Phred.................................................................... 30 

Tabela 9 – Reads mapeados e duplicatas do grupo de amostras 

aleatórias........................................................................................................ 

 

31 

Tabela 10 – Quantidade de genes 100% cobertos do HapMap..................... 45 

Tabela 11 – Quantidade de genes 100% cobertos do hipopituitarismo......... 45 

Tabela 12 – Quantidade de genes 100% cobertos das aleatórias................. 45 

Tabela 13 – Cobertura na extensão do gene HES5....................................... 46 

Tabela 14 – Cobertura na extensão do gene SOX3....................................... 48 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Figuras



 
Figura 1 – Linha do tempo da descoberta de genes relacionados ao 

hipopituitarismo................................................................................................. 

 
4 

Figura 2 – Etapas envolvidas no sequenciamento........................................... 6 

Figura 3 – Fluxograma do sequenciamento..................................................... 7 

Figura 4 – Etapas da análise de bioinformática............................................... 9 

Figura 5 – Gráficos média de cobertura SOX2 e SOX3................................... 11 

Figura 6 – Heredograma do paciente com hipopituitarismo sequenciados pelos 

kits Nimblegen e Sure select ............................................................................... 

 
17 

Figura 7 – Filtragem de variantes pelo ABraOM.................................................. 25 

Figura 8 – Gráficos ilustrativos do FASTQC................................................... 29 

Figura 9 – Gráficos de taxa de duplicação........................................................... 32 

Figura 10 – Gráficos de saturação global............................................................ 34 

Figura 11 – Gráficos de cobertura global............................................................ 35 

Figura 12 – Diagrama de Venn das probes......................................................... 37 

Figura 13 – Gráficos de saturação da região de interesse.................................. 39 

Figura 14 – Gráficos de cobertura da região de interesse................................... 40 

Figura 15 – Gráficos de cobertura da região de GC das amostras HapMap....... 42 

Figura 16 – Gráficos de cobertura da região de GC das amostras aleatórias..... 43 

Figura 17 – Gráfico de comparação da quantidade de GC nos genes................ 44 

Figura 18 – Gráficos de cobertura do gene HES5............................................... 47 

Figura 19 – Gráficos de cobertura do gene SOX3............................................... 48 

Figura 20 – Histograma de comparação da quantidade de GC........................... 49 

Figura 21 – Filtragem de variantes do ABraOM nos genes de interesse............. 50 

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 



Benedetti AFF. Análise de diferentes métodos de sequenciamento de 

larga escala dos genes envolvidos no hipopituitarismo e embriogênese 
hipofisária [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

Mutações nos genes envolvidos na embriogênese hipofisária já foram descritas 

relacionadas a quadros isolados de deficiência hormonal múltipla e/ou 

associado a fenótipos extra-pituitários. As mutações encontradas em humanos 

foram descritas em genes envolvidos na embriogênese hipofisária e cujos 

fenótipos foram gerados em animais a partir de nocaute, servindo de ponto de 

partida para sua busca em pacientes com fenótipo similar. Essa estratégia é 

conhecida como busca por gene candidato, e é feita pela técnica de 

sequenciamento tradicional Sanger. Na última década, com o avanço de novas 

tecnologias de sequenciamento, diversos genes foram associados ao 

hipopituitarismo, principalmente utilizando-se a metodologia de exoma. 

Contudo, ainda há uma grande parcela dessa população sem diagnóstico 

molecular, como evidenciado em um levantamento na literatura por Fang e 

colaboradores e cuja tendência foi observada no ambulatório de Endocrinologia 

do Desenvolvimento do Hospital das Clínicas, onde apenas 14% dos pacientes 

tiveram o seu diagnóstico molecular determinado. Com isso, as tecnologias de 

sequenciamento de última geração, passaram a ser uma ferramenta 

promissora para determinação molecular dos fenótipos dos pacientes. Logo, 

alguns pacientes em seguimento no ambulatório de endocrinologia do 

desenvolvimento tiveram o exoma sequenciado, e uma análise das métricas do 

sequenciamento evidenciou regiões de cobertura muito baixa, o que não 

permitiu a conclusão sobre a presença ou ausência de variantes nessas 

regiões. Entre essas regiões estão os genes SOX2 e SOX3, os quais possuem 

variantes conhecidas causadoras do fenótipo. Esse trabalho tem como objetivo 

analisar a cobertura dos genes envolvidos na embriogênese hipofisária assim 

como os relacionados ao hipopituitarismo congênito em quatro diferentes kits 

de preparação de biblioteca para exoma, a fim de identificar a melhor 

metodologia para um diagnóstico molecular dos pacientes alem determinar 

variantes especificas da população brasileira na região de interesse através de 

busca no site ABraOM. Foram analisados 76 genes em um total de 119 

amostras separadas em três grupos, sendo o primeiro grupo de amostras 

HapMap, o segundo de um paciente com hipopituitarismo e sua mãe e o 

terceiro de amostras brasileiras aleatórias. Os kits utilizados foram NimbleGen 

(Roche), Nextera (Illumina), SureSelect e SureSelect+UTR (Agilent). Para isso, 

foram utilizados diversos programas de bioinformática, tendo entre eles o 

FASTQC, BWA, GATK, Annovar, Qualimap e bedTools. Análises da qualidade 

do sequenciamento, assim como a taxa de mapeamento e duplicação 

mostraram que as amostras utilizadas apresentavam qualidades adequadas e 

similares entre si para a análise. De acordo com os resultados obtidos em 

relação a cobertura, o kit da NimbleGen apresenta uma queda em sua 

cobertura dos genes de interesse em relação a sua capacidade de cobertura 

do exoma global, algo que pode ser devido à alta taxa de GC na região de 

interesse, uma vez que a capacidade do kit nessas regiões é deficiente em 



relação aos demais. Os genes com piores coberturas em todas as quatro 

tecnologias foram os genes HES5, que apesar de fazer parte da embriologia 

hipofisária, não possui variante relacionada ao fenótipo em humanos, e o SOX3 

que, apesar de ter muita baixa cobertura na NimbleGen, é bem coberto na 

SureSelect. Isso corrobora com a análise de capacidade de cobertura em 

regiões com alta taxa de GC. Somado a isso observou-se que a população 

brasileira tem 885 variantes únicas e exclusivas. Concluímos, portanto, que o 

kit SureSelect, da Agilent, tem o melhor desempenho na região de interesse, 

assim como no exoma global, sendo o indicado para estudos em coortes de 

hipopituitarismo e a população brasileira possui variantes únicas inerentes a 

ela. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 



Benedetti AFF. Analysis of different methods of high-throughput 

sequencing of genes involved in hypopituitarism and pituitary 
embryogenesis [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018. 

Mutations in the genes involved in pituitary embryogenesis have been 
described related to isolated cases of multiple hormonal deficiency and/or 
associated with extra-pituitary phenotypes. Mutations found in humans were 
described in genes involved in pituitary embryogenesis by generating 
phenotypes knockout animals, serving as the starting point for their search in 
patients with similar phenotype. This strategy is known as gene candidate 
search and is performed by the traditional Sanger sequencing technique. In the 
last decade, with the advancement of new sequencing technologies, several 
genes have been associated with hypopituitarism, mainly using the exome 
methodology. However, there is still a large portion of this population without 
molecular diagnosis, as evidenced by a survey in the literature by Fang et al., 
This trend was also observed in the outpatient clinic of Developmental 
Endocrinology of Hospital das Clínicas, where only 14% of the patients had 
their molecular diagnosis. With this, high throughput sequencing technologies 
have become a promising tool for the molecular determination of patients' 
phenotypes. Therefore, we sequenced the exome of some of our patients, and 
an analysis of the sequencing quality showed very low coverage regions, which 
harms the researcher’s ability to reach a conclusion regarding presence or lack 
of variants in these regions. Among these regions are the SOX2 and SOX3 
genes, which have many variants that are known to cause the phenotype. This 
work aims to analyze the coverage of the genes involved in pituitary 
embryogenesis as well as those related to congenital hypopituitarism in four 
different exome library preparation kits in order to identify the best methodology 
for a molecular diagnosis of the patients and to determine specific variants of 
the Brazilian population in the region of interest by searching the ABraOM 
website. A total of 76 genes were analyzed in a total of 119 samples in three 
groups: the first group of HapMap samples, the second of a patient with 
hypopituitarism and his mother, and the third group of random Brazilian 
samples. The kits used were NimbleGen (Roche), Nextera (Illumina), 
SureSelect and SureSelect + UTR (Agilent). For this, several bioinformatics 
programs were used, among them FASTQC, BWA, GATK, Annovar, Qualimap 
and bedTools. Sequencing quality analysis, as well as the mapping and 
duplication rate, showed that the samples used presented adequate and similar 
qualities for the comparison. According to the results obtained in relation to the 
coverage, the NimbleGen kit shows a drop in its coverage of the genes of 
interest in relation to its capacity to cover the global exome, something that may 
be due to the high GC rate in the region of interest, once the capacity of the kit 
in these regions is not as good as the others. The genes with the worst 
coverage in all four technologies were the HES5 gene, which despite being part 
of the pituitary embryology, have no phenotype-related variant in humans, and 
SOX3 which, despite having very low coverage in NimbleGen, is well covered 
on SureSelect. This corroborates the analysis of coverage capacity in regions 
with a high GC rate. In addition to this it was observed that the Brazilian 
population has 885 unique and exclusive variants. Therefore, we conclude that 
the Agilent’s SureSelect kit has the best performance in the region of interest, 
as well as in the global exome, being recommended for studies in 



hypopituitarism cohorts, and that the Brazilian population has unique variants 
inherent to it. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Embriogênese hipofisária 

A hipófise localiza-se na sela túrcica, logo abaixo do hipotálamo, no qual 

se encontra fisicamente ligada pela haste hipofisária.  É uma glândula formada 

por três lobos: anterior, intermediário (ambos formando a adenohipófise), e o 

posterior (ou neurohipófise)1–3. A adenohipófise, originada do ectoderma oral, é 

composta por somatotrofos, tireotrofos, gonadotrofos, corticotrofos e 

lactotrofos, que produzem os hormônios GH, TSH, FSH e LH, ACTH, e 

prolactina, respectivamente, além dos melanotrofos, localizados no lobo 

intermediário, produtores de αMSH1. A neurohipófise, originada no ectoderma 

neural, secreta arginina–vasopressina (AVP) e ocitocina a partir dos estímulos 

hipotalâmicos1,2. 

O desenvolvimento da glândula pituitária dos camundongos é um bom 

modelo animal para entender o desenvolvimento pituitário em humanos3. Em 

camundongos, os estágios de desenvolvimento da hipófise se iniciam no 

primeiro dia pós-coito (dpc) e os tempos marcantes podem ser resumidos em: 

9,0dpc, no qual o placóide invagina em direção ao diencéfalo, formando assim 

a bolsa de Rathke. No 10 dpc, a região do diencéfalo ventral diretamente acima 

a Bolsa de Rathke começa a evaginar em sua direção e forma o infundíbulo, o 

qual dará origem ao hipotálamo, à haste hipofisária e à neurohipófise1,4,5. Entre 

10,5 e 12,5dpc, a bolsa se fecha e se separa do ectoderma oral adjacente4,5.  A 

partir de 12,5 e 15,5dpc, se inicia a proliferação de células progenitoras que 

formarão o lobo anterior da hipófise. As células na região dorsal da bolsa 
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formarão o lobo intermediário, e o lúmen da bolsa será a fenda hipofisária, que 

separa os lobos anterior e intermediário4,5.  

O desenvolvimento adequado da glândula depende da expressão 

temporal e espacial de fatores de transcrição e moléculas sinalizadoras6. 

Expressão ou função inadequada desses fatores causa um desenvolvimento 

deficiente da glândula, que leva a diminuição ou falta de secreção dos 

hormônios pituitários contribuinte para o diagnóstico clínico de hipopituitarismo 

congênito7. 

Durante a invaginação do teto da cavidade oral seguido pela formação 

da bolsa de Rathke, são expressas moléculas sinalizadoras no diencéfalo 

conhecidas como fatores de crescimento do fibroblasto (FGF8, FGF10 e 

FGF18), do sonic hedgehog (SHH), das proteínas morfogênicas do osso 

(BMP2 e BMP4) e das WNTs (WNT4, WNT5A), tendo sido descritas mutações 

em alguns desses genes (FGF8, SHH) associadas à deficiência pituitária 

múltipla7.  

1.2. Hipopituitarismo congênito 

O hipopituitarismo é uma condição que afeta 1 em cada 8000 indivíduos 

no mundo todo, e se caracteriza pela deficiência de um ou mais hormônios da 

adenohipófise. Considerando que a deficiência de GH está sempre presente,  

isso afeta o desenvolvimento de diversas partes do corpo8. Enquanto os 

primeiros sinais costumam ser relacionados à baixa estatura, o paciente 

afetado também pode apresentar ganho de peso e fadiga, ausência ou atraso 

da puberdade e infertilidade, dependendo de quais hormônios não estão sendo 

produzidos pela glândula8. Quando o quadro é congênito, pode-se apresentar 
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variações, indo de deficiência de GH isolada ou associada a deficiências 

combinadas e má formações como holoprosencefalia e displasia septo-óptica, 

sendo então uma doença de largo espectro que pode ser sindrômica (quando 

relacionada a fenótipos mais graves) ou não sindrômica (relacionado apenas a 

deficiências hormonais)9. 

Mutações nos genes HESX1, SOX2, SOX3, LHX3, LHX4, OTX2, e GLI2, 

já foram descritas em associação com fenótipos extra-pituitários, como 

anormalidades craniofaciais, displasia septo-óptica e holoprosencefalia7. Já 

mutações em fatores de transcrição expressos em estágios finais de 

diferenciação das células hipofisárias, como PROP1 e POU1F1, foram 

descritos em humanos não estando associadas a outras más formações. Essas 

mutações foram descritas a partir de fenótipos produzidos em animais que 

serviram de ponto de partida para sua busca em pacientes com deficiências 

hormonais devido a semelhanças em fenótipos das duas espécies. Essa 

estratégia é conhecida como busca do diagnóstico molecular a partir de gene 

candidato, que é feita pela técnica de sequenciamento tradicional denominada 

de Sanger9. Nos últimos 5 anos, com o aparecimento de novas tecnologias de 

sequenciamento, diversos genes foram associados ao hipopituitarismo, como 

IGSF1, ARNT2, TGIF1, CHD7, PNPLA6, DMXL2, KAL1, ZSWIM6, IFT172, 

HNRNPU, GPR161, CDON, NFKB2, KCNQ1, FOXA2, SLC15A4 e SCL20A1 

que antes não seriam supostos associados ou causadores dessa doença 9–11 

(Figura 1). 
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Figura 1. Linha do tempo ilustrando a descoberta dos genes pelo método de 

Sanger no total de 15 genes em 30 anos e a associação de 9 novos genes num 
período de 6 anos pelo sequenciamento de nova geração.  

 
1.3. Sequenciamento por metodologia de Sanger 

A tecnologia de Sanger para sequenciamento de DNA, utiliza 

fluorescência em oligonucleotídeo terminador (didexonucleotídeo), eletroforese 

capilar e detecção por sinalização de laser para a análise de sequências de 

500 a 1000 pares de bases, sendo então utilizada na rotina de sequenciamento 

de pequenos fragmentos de DNA12,13. Apesar de ser uma técnica que demanda 

grande quantidade de tempo e reagentes, é o “gold standard” para 

sequenciamentos, sendo ainda muito utilizada em laboratórios de diagnóstico 

clínico e pesquisa básica, assim como para validar resultados encontrados por 

novas técnicas de sequenciamento de nova geração.  

1.4. Sequenciamento de nova geração 

O sequenciamento de nova geração (NGS, na sigla em inglês), também 

conhecido como sequenciamento de larga escala, se torna cada vez mais 

rotineiro em laboratórios clínicos e de pesquisa básica14,15. O avanço 

tecnológico destes tipos de plataformas permitiu a produção de maior 
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quantidade de dados no sequenciamento de um indivíduo, possibilitando a 

identificação de novas ou raras variantes, assim como a diminuição do custo 

dessa tecnologia ao longo dos anos16. Além da abordagem de permitir a 

identificação de variantes raras para doenças com herança mendeliana, 

também investiga bases genéticas de doenças que não são exclusivamente 

monogênicas, apontando variantes e polimorfismos relacionados ao risco da 

manifestação da doença17,18. Dentre as tecnologias de sequenciamento de 

última geração, englobam-se três metodologias referentes a diferentes partes 

do genoma sequenciado, sendo elas o genoma, o exoma e o painel de genes 

conhecidos. Todas as três utilizam o mesmo princípio e sua principal diferença 

é a porção do DNA sequenciado, sendo, respectivamente, o genoma completo, 

a parte exônica e codificadora de proteínas, que corresponde a 2-3% do 

genoma, e genes de interesse do pesquisador 14. São metodologias adequadas 

para a descoberta de variantes e mudanças estruturais, como CNVs (copy 

number variation), inserções e deleções 19,20 em um grande número de genes 

de uma grande casuística e vem sendo utilizadas principalmente em estudos 

de características genéticas complexas permitindo a descoberta sistemática, 

previamente impossível, de variantes raras em milhares de amostras e a 

associação dessas variantes com o fenótipo de interesse14,21,22. Dentre as 

tecnologias de sequenciamento apresentadas, o exoma global, o qual se 

propõe a analisar a região exônica, incluindo regiões de UTRs e microRNAs, 

torna-se uma estratégia eficiente na busca de novas variantes alélicas com 

impacto funcional23–25, visto que para doenças mendelianas 85% das variantes 

alélicas deletérias se encontram inseridas nas regiões codificadoras 26,27. 
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As principais etapas do exoma são: a preparação da biblioteca, ou seja, 

preparação da amostra para uma forma que seja compatível com o sistema, 

seguido pelo sequenciamento de elevada capacidade e, por fim, a análise de 

bioinformática dos dados gerados 28,29 (Figura 2).  

 

Figura 2. Etapas envolvidas no processo de sequenciamento (adaptado de 
Rehm, 201330), representando o sequenciamento por genoma (em setas 

pretas), e sequenciamento por exoma e painel de genes (em setas tracejadas). 

 

Para o sequenciamento do exoma global, é necessária a preparação de 

uma amostra com pequenos fragmentos de DNA (de 100 a 500 pares de 

bases) flanqueados por adaptadores específicos30. Esse processo envolve a 

fragmentação e/ou dimensionamento das sequências de interesse para o 

comprimento desejável, que pode ser feita por meios mecânicos ou 
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enzimáticos. Posteriormente, é feita a junção de adaptadores de 

oligonucleotídeos ao final dos fragmentos, além da junção dos barcodes, que 

são sequências de três ou mais pares de bases que servirão como marcadores 

específicos para os fragmentos de DNA, permitindo que diversas amostras 

sejam sequenciadas juntas. Esse processo se segue a uma seleção por beads 

magnéticas para que se tenha uma distribuição adequada dos tamanhos e 

posteriormente, para uma amplificação por PCR dos fragmentos e 

quantificação do produto final para verificar a adequação da amostra para o 

sequenciamento29,30. 

  

Figura 3. Fluxograma dos passos de execução da preparação da biblioteca, 

seguido pelo sequenciamento e o tratamento dos dados pela bioinformática. 
(Adaptado de Bamshad et al., 201131) 

 

Diversas empresas disponibilizam no mercado kits para a construção de 

bibliotecas a partir do DNA cujas diferenças são referentes à seleção da região 

alvo, método de fragmentação das moléculas, tamanho e densidade das baits, 

que é a molécula utilizada para a captura, seguida pelo processo de 

hibridação29,32. As diferenças nos reagentes utilizados e a forma de detecção 

das bases sequenciadas podem ser responsáveis por vieses no 
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sequenciamento, resultando em diferenças na quantidade total de 

bases/fragmentos gerados, tamanho dos fragmentos lidos, tempo total do 

procedimento e, por fim, a qualidade e a acurácia dos dados finais29,30.  

    Após essa etapa inicial, a amostra será sequenciada na plataforma de 

escolha, as quais se diferem entre o método de sequenciamento, podendo ser 

por ligação ou síntese, e no método de detecção de bases sequenciadas, que 

pode ser por fluorescência, luminescência ou diferença de íons H+33. A leitura 

do fragmento pode ser realizada em apenas uma das pontas dos fragmentos 

(chamado single-end) ou de ambas as pontas (paired-end)30. Devido a geração 

de grande quantidade de dados das sequências, é necessária uma análise de 

bioinformática para tratar os dados gerados pelo sequenciador, que é feito 

através da chamada de bases, alinhamento dos reads ao genoma de 

referência e, por fim, da chamada e anotações das variantes30,34–36. Para uma 

chamada de variantes eficiente, é necessário que o sequenciamento possua 

um mínimo de cobertura, tanto das extensões dos exons (chamada de 

cobertura horizontal), quanto das bases (calculada pela quantidade de 

diferentes reads que cobrem a mesma base, chamada de profundidade ou 

cobertura vertical), sendo considerados mínimos de 99% e 20x 

respectivamente18,36,37. (Figura 4)  
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Figura 4. Etapas da análise de bioinformática, adaptada de Altmann34. 

 
    Com a grande quantidade de dados genéticos gerados, propiciados pelo 

avanço destas tecnologias, diversos genes que antes não seriam estudados 

em pacientes com hipopituitarismo congênito foram encontrados em seu 

material genético, principalmente utilizando-se da metodologia de exoma. 

Contudo, ainda há uma grande parcela dessa população que não possuem 

diagnóstico molecular, como evidenciado em um levantamento na literatura por 

De Rienzo e colaboradores38 e Fang e colaboradores9, os quais mostram que 

aproximadamente 15,8% dos pacientes tiveram o diagnóstico molecular 

determinado em genes envolvidos na embriogênese hipofisária. Essa 

tendência foi observada no ambulatório de Endocrinologia do Desenvolvimento 

do Hospital das Clínicas, onde apenas 14% dos pacientes tiveram o seu 

diagnóstico molecular determinado. Diante desse cenário, optou-se por aplicar 
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o exoma no DNA de alguns dos pacientes em seguimento na Unidade de 

Endocrinologia do Desenvolvimento, em parceria com a Profª Sally Camper, 

utilizando o kit de preparação NimbleGen SeqCap EZ v3 produzido pela Roche 

(Roche Inc., Madison, WI, USA), sendo realizados no Sequencing Core da 

Universidade de Michigan, Ann Arbor, MI, USA. 

Entretanto, uma análise das métricas desses sequenciamentos, que 

implica na verificação da qualidade de cobertura, apontou regiões deficientes 

da mesma, tendo como exemplo os genes SOX2 e SOX3 (Figura 5), ambos 

com diversas variantes relacionadas ao hipopituitarismo na literatura39–44.  Essa 

constatação pode acarretar na impossibilidade de se chegar a uma conclusão 

sobre a presença ou não de variantes nessas regiões, o que levou ao processo 

laborioso de se avaliar por Sanger os genes SOX2 e SOX3 desses pacientes 

enviados para o exoma. Diante deste panorama duas hipóteses para explicar a 

baixa cobertura surgiram: i-) A baixa cobertura está atrelada ao kit de captura 

utilizado? Ou ii-) Está associada às regiões, como por exemplo as ricas em GC, 

que sabidamente dificultam sua captura independente do kit utilizado?45 Para 

responder à essas perguntas foi proposto esse projeto. 
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Figura 5. Gráficos ilustrando a cobertura média dos genes SOX2 e SOX3 nos 
pacientes submetidos ao sequenciamento pelo kit NimbleGen. A linha vermelha 
indica a faixa de 20x de cobertura. Conclui-se que 28,5% da extensão do SOX2 
assim como mais de 56,6% do SOX3 estiveram abaixo da cobertura mínima, 
representado pela linha vermelha. Os gráficos foram feitos utilizando a função 
plot.baseCoverage, disponível pelo link (https://github.com/anna-benedetti9/).

https://github.com/anna-benedetti9/
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2. Objetivos  
 

2.1. Primário 

Analisar a cobertura dos genes envolvidos na embriogênese hipofisária 

e relacionados ao hipopituitarismo congênito em humanos em quatro diferentes 

kits de preparação de biblioteca, a fim de identificar o melhor dentre eles para 

ser utilizado como ferramenta de diagnóstico molecular dos pacientes. 

2.2. Secundários 

 Fazer uma busca na literatura para identificar os genes associados à 

embriogênese hipofisária em modelos animais e/ou associado ao quadro 

de hipopituitarismo congênito em humanos, a fim de usá-los como genes 

alvo da métrica.  

 Analisar o número de variantes alélicas exclusivas da população 

brasileira utilizando o banco de dados ABRAOM comparado com outros 

bancos internacionais.  

 

2.3 Considerações éticas 

Esse estudo foi submetido à análise do comitê de ética médica e os 

NGS realizados tiveram diferentes protocolos previamente assinados para a 

realização do mesmo. CEP/CONEP colaboração com a Universidade de 

Michigan: CAAE 06425812.4.0000.0068.  
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3. Metodologia 

 

3.1. Pesquisa bibliográfica de genes a serem incluídos no estudo 

A pesquisa feita na literatura teve como escopo a busca de genes 

relacionados ao hipopituitarismo e publicados até junho de 2018 (Tabela 1). As 

variantes foram classificadas de acordo com os critérios de patogenicidade da 

American College of Medical Genetics (ACMG)30, utilizando a ferramenta 

Genetic Variant Interpretation Tool disponível através do site da Universidade 

de Maryland 

(http://www.medschool.umaryland.edu/Genetic_Variant_Interpretation_Tool1.ht

ml/). Os genes analisados foram incluídas no estudo independentemente do 

nível de evidência (Tabela 2). Além desses genes foram incluídos genes que 

possuem papel na embriogênese hipofisária porém nunca foram associados ao 

fenótipo de hipopituitarismo. Selecionamos um total de 76 genes, sendo 44 

associados ao hipopituitarismo em humanos e 32 relacionados à embriogênese 

hipofisária, mas que não possuem mutações relacionadas ao fenótipo 

humano3,9. 

http://www.medschool.umaryland.edu/Genetic_Variant_Interpretation_Tool1.html/
http://www.medschool.umaryland.edu/Genetic_Variant_Interpretation_Tool1.html/
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Tabela 1. Genes relacionados ao hipopituitarismo e a embriogênese 

hipofisária. 

Relacionados ao 
Hipopituitarismo 

Relacionados à Embriogênese 
Hipofisária 

ARNT2 KCNQ1 AES SIX3 
CDH2 LEPR BMP2 SIX6 
CDON LHX3 BMP4 SOX4 

DMXL2 LHX4 BMP7 TBX2 
FGF8 NFKB2 BMPR1A TBX3 

FGFR1 OTX2 CHD7 TCF4 
FOXA2 PAX6 CTNNB1 TLE1 

GH1 PITX2 FGF10 WNT4 
GHR PNPLA6 FGF18 ZSWIM6 

GHRH POU1F1 GATA2  
GHRHR PROKR2 GATA3  
GHSR PROP1 GLI3  
GLI2 RNPC3 HES1  

GPR161 SHH HES5  
HDAC6 SLC15A4 HNRNPU  
HESX1 SLC20A1 ISL1  
HHIP SOX2 LHX2  

IFT172 SOX3 NOTCH2  
IGSF1 TCF7L1 POLR3A  
IRF6 TGIF1 RAX  
JAK1 WDR11 RBM28  
KAL1 WNT5A RBPJ  
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Tabela 2. Classificação ACMG dos genes relacionados ao hipopituitarismo 

encontrados por NGS. 

GENE VARIANTE 
CLASSIFICAÇÃO 

ACMG 
REFERÊNCIA 

ARNT2 c.1373_1374dupTC/p.Y459Rfs*52 Provavelmente 
patogênica 

Webb et al, 201346 

ZSWIM6 p.R1163W Provavelmente 
patogênica 

Smith et al, 201447 

PNPLA6 Várias VUS 
Synofzik et al, 201448; 
Hufnagel et al, 201549 

HNRNPU c.1615 –1G>A VUS Zhu et al, 201550 

GPR161 c.56T>A/p.Leu19Gln VUS Karaca et al, 201551 

CDON c.2764T>C/Glu922Ter VUS Bashamboo et al, 201652 

CHD7 c.2194C>G/p.P732A VUS Gregory et al, 201353 

IFT172 c.5179T>C/p.Cys1727Arg; c.337–2A>C VUS Lucas-Herald et al, 201554 

DMXL2 p.1942_1946del VUS Tata et al, 201455 

KAL1 p.His568Gln VUS Takagi et al, 201456 

KCNQ1 c.347G>T/p.(Arg116Leu); 
c.1106C>T/p.(Pro369Leu) 

Provavelmente 
patogênica 

Tommiska et al, 201757 

IRF6 c.697C>T/p.Arg233Cys VUS Starink et al, 201758 

NFKB2 c.2596A>C/p.Ser866Arg VUS Lal et al, 201759 

FOXA2 c.505T>C/p.S169P Provavelmente 
patogênica 

Giri et al, 201760 

JAK1 
8Mb Deletion of Ch 1p31.1 - 1p31.3 

VUS 
Thakur et al, 201761 

LEPR VUS 

SLC15A4 p.P456L; p.L84F Provavelmente 
patogênica 

Simm et al, 201762 
SLC20A1 p.L89S; p.L521F Provavelmente 

patogênica 
MAGEL2* c.3019 C > T/p.Gln1007Ter VUS Hidalgo-Santos et al, 

201863 
* Gene não presente na análise pois foi publicado após a última pesquisa feita em Junho/2018 

VUS: Variante de significado incerto, do inglês Variant of Uncertain Significance 

 

3.2. Amostras 

Foram utilizados 3 grupos distintos de amostras para a comparação das 

tecnologias, como segue: 

3.2.1. Amostras provindas do projeto HapMap 

O projeto HapMap foi criado para mapear haplótipos do genoma 

humano, utilizando-se de amostras de diversas populações. Estas foram 
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posteriormente disponibilizadas para outros pesquisadores, e foram bastante 

utilizadas em artigos de comparação de técnicas por possuírem variantes bem 

caracterizadas32,64,65. O Laboratório denominado Genotyping Development, do 

RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, em Yokohama no Japão 

sequenciou duas amostras NA18943 e NA18948, sendo ambas masculinas, de 

origem japonesa e sem anormalidades de cariótipo. Essas amostras foram 

sequenciadas em três diferentes tecnologias como segue: Nextera, NimbleGen 

e SureSelect v5. Foram depositadas no National Bioscience Database Center 

(NBDC) Human Database (http://humandbs.biosciencedbc.jp/), e o seu 

download foi feito através do link 

(http://trace.ddbj.nig.ac.jp/DRASearch/submission?acc=DRA003736). 

3.2.2. Amostras do paciente com hipopituitarismo e sua mãe  

Um paciente brasileiro foi sequenciado no Sequencing Core da 

Universidade de Michigan utilizando o kit da NimbleGen e no Laboratório de 

Sequenciamento de Larga Escala (SELA) a facility de multiusuários da 

Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) (projeto FAPESP nº 14/50137-5), 

com o kit SureSelect para comparação entre as duas tecnologias. Esse 

paciente é filho de pais consanguíneos, primos de segundo grau, e veio ao 

Hospital das Clínicas com queixa de baixa estatura desde os 7 anos e 2 meses 

(7a2m) de idade. Na época, ele tinha 89cm (Z de Altura -5,89) e uma idade 

óssea atrasada de 2a. Após ter sido feito o diagnóstico de deficiência de GH, 

foi iniciado o tratamento com GH aos 9a2m, com 92,5 cm (Z Alt -6,8) e idade 

óssea de 2a6m. A ressonância magnética de hipófise evidenciou adenohipófise 

hipoplásica, com haste ausente e neurohipófise ectópica.  

http://humandbs.biosciencedbc.jp/
http://trace.ddbj.nig.ac.jp/DRASearch/submission?acc=DRA003736
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Aos 11 anos, evoluiu com deficiência de TSH e foi introduzido a 

levotiroxina. Teve início de puberdade espontâneo aos 16a10m, mas foi 

bloqueada até os 18a9m, quando estava com 139,4cm (Z Alt -4,5). Aos 19a8m 

teve a puberdade induzida pois não apresentava caracteres sexuais 

secundários, concluindo-se que o mesmo evoluiu com deficiência das 

gonadotrofinas. Atingiu altura final de 163cm aos 28a6m, próximo a sua altura 

alvo de 165,25 (Z Alt -1,42). Sua mãe fenotipicamente normal foi encaminhada 

para o exoma (Figura 6).  

 

Figura 6. Heredograma do paciente com hipopituitarismo. A seta indica o 

paciente índice. Foi sequenciado ele e sua mãe.  

 

3.2.3. Amostras aleatórias 

Foram sequenciadas no Sequencing Core da Universidade de Michigan 

55 amostras de pacientes com hipopoituitarismo e seus familiares.  No SELA 

foram sequenciadas 628 amostras e esse foi denominado banco interno. 

Critérios de inclusão: amostras de DNA extraídos de sangue periférico. 

Critérios de exclusão: i) Amostras de DNA obtidas a partir de mucosa oral, e ii) 
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Amostras cujo arquivo de mapeamento (BAM) estavam incompletos, não 

preenchendo os critérios de qualidade. Foram selecionadas randomicamente 

um total de 109 amostras para a análise final, somando 43 da NimbleGen 

(Roche Inc.), 20 da Nextera (Illumina Inc.), 26 da SureSelect e 20 da 

SureSelect com UTR (Agilent Inc).  

3.3. Extração de DNA 

    As amostras de DNA dos pacientes selecionados e familiares foram obtidas 

a partir de leucócitos de sangue periférico e extraídas pela técnica de Salting 

out de acordo com procedimento padronizado no Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento, da 

FMUSP66.  

    A concentração do DNA extraído foi obtida por leitura em espectrofotômetro 

no comprimento de onda de 260 nm (1 unidade DO 260 = 50 μg/mL). A relação 

ideal entre as leituras em 260 e 280 nm para a caracterização da pureza do 

material deve ser superior a 1,75. As amostras são mantidas congeladas a -20 

ºC até seu uso. É possível verificar uma consistência na relação A260/A280 

nas amostras utilizadas, indicando boa qualidade das amostras selecionadas, 

na Tabela 3.  
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Tabela 3. Qualidade do DNA das amostras selecionadas, indicando a relação 

A260/A280 e sua concentração. 
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3.4. Preparação das bibliotecas 

3.4.1. Nextera 

O sequenciamento de NGS pela metodologia Nextera foi realizado no 

SELA (FMUSP – São Paulo, Brasil). As amostras do DNA genômico foram 

submetidas à fragmentação enzimática conhecida como tagmentação, que se 

caracteriza pela quebra do DNA em aproximadamente 300 pb com a adição 

simultânea das sondas e amplificação dos fragmentos. Posteriormente, foi 

realizada a captura dos fragmentos por baits de DNA e o enriquecimento das 

regiões codificadoras dos genes utilizando o sistema de reagentes Nextera 

ocorreu de acordo com os protocolos do fabricante (Illumina Inc.). As amostras 

que atenderam ao controle de qualidade foram submetidas ao sequenciamento 

na plataforma HiSeq 2500 (Illumina Inc., San Diego, CA, USA) com paired-ends 

como configuração. 

3.4.2. NimbleGen 

     As amostras do DNA genômico foram submetidas à fragmentação mecânica 

usando um ultrasonicador da Covaris, no Sequence Core da Universidade de 

Michigan. Em seguida, foram realizadas a captura dos fragmentos por baits de 

DNA e preparadas as bibliotecas destes fragmentos utilizando-se o sistema 

automatizado Apollo 324 e kits de reagentes específicos de acordo com os 

protocolos recomendados pelo fabricante (IntegenX Inc., Pleasanton, CA, 

USA). Esta etapa é responsável pelo isolamento e purificação dos fragmentos, 

reparo da ponta, ligação aos adaptadores e seleção dos fragmentos do DNA 

genômico de acordo com o tamanho desejado. Posteriormente, foi realizada a 

captura e enriquecimento das regiões codificadoras utilizando o sistema e 
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reagentes NimbleGen SeqCap EZ v3 de acordo com os protocolos do 

fabricante (Roche Inc., Madison, WI, USA). As amostras que atenderam ao 

controle de qualidade foram submetidas ao sequenciamento na plataforma 

HiSeq 2000 (Illumina Inc., San Diego, CA, USA) na configuração de paired-end 

reads, gerando leituras de 100 nucleotídeos em cada extremidade dos 

fragmentos. 

3.4.3. SureSelect/SureSelect + UTR 

O sequenciamento do exoma pela metodologia SureSelect foi realizado 

no SELA. As amostras do DNA genômico foram submetidas à fragmentação 

mecânica usando um ultrasonicador da Covaris. Em seguida, os fragmentos 

foram capturados por baits de RNA e preparadas as bibliotecas destes 

fragmentos utilizando-se kits de reagentes específicos de acordo com os 

protocolos recomendados pelo fabricante (Agilent Inc. Santa Clara, CA, USA). 

Esta etapa foi responsável pelo isolamento e purificação dos fragmentos, 

reparo da ponta, ligação aos adaptadores e seleção dos fragmentos do DNA 

genômico de acordo com o tamanho desejado. Posteriormente, foi realizada a 

captura e enriquecimento das regiões codificadoras utilizando o sistema de 

reagentes SureSelect v5 ou SureSelect + UTR v5 de acordo com os protocolos 

do fabricante (Agilent Inc. Santa Clara, CA, USA). As amostras que atenderam 

ao controle de qualidade foram submetidas ao sequenciamento na plataforma 

HiSeq 2500 (Illumina Inc., San Diego, CA, USA), com paired-end reads.  

Para facilitar a visualização das características dos diferentes kits, 

disponibilizamos na tabela 4, uma comparação dos diferentes mecanismos de 
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fragmentação, tipos de sondas e adaptadores, além do tamanho da região 

alvo.  

Tabela 4. Principais diferenças entre os kits utilizados. 

 

3.5. Análise bioinformática 

    Como representado na figura 4, todas as amostras foram armazenadas no 

formato FASTQ, que possui informações de todas as bases sequenciadas 

atreladas com a qualidade de seu sequenciamento. Para averiguar a qualidade 

foram utilizados diversos programas de bioinformática. O primeiro deles é o 

programa FASTQC67, que é responsável pela análise de controle de qualidade 

das sequências através da nota Phred, que aponta a probabilidade da base na 

sequência ser realmente uma base verdadeira, sendo considerada uma boa 

nota aquela acima de 3036,68. Em seus resultados representados por diversos 

gráficos, é possível analisar a qualidade das bases, como também a proporção 

de nucleotídeos gerados por posição, além das sequências hiper-

representadas nos fragmentos, detecção de adaptadores nos fragmentos, 

distribuição de GC e uma predição da porcentagem de fragmentos duplicados. 

Com esta primeira abordagem, é possível verificar a presença de viés na 

amostra inicial ou um viés técnico durante o sequenciamento67.  
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    Após a checagem da qualidade do sequenciamento, as amostras foram 

mapeadas utilizando o algoritmo BWA69 contra o genoma humano de 

referência hg19 depositado no UCSC (University of California Santa Cruz)70. 

Este algoritmo possui capacidade de mapear várias pequenas sequências em 

um curto período, no entanto, pode criar viés de mapeamento em regiões de 

alta variabilidade. O arquivo BAM é formado após o alinhamento, juntamente 

com um arquivo indexado para facilitar a pesquisa nele (BAI), que atualmente é 

o arquivo de saída padrão para este e outros programas de alinhamento69.  

    Os arquivos de mapeamento (BAM) são utilizados para a análise de 

cobertura e profundidade dos genes, por programas como o bedTools71 e o 

Qualimap72,73. O primeiro, baseado no algoritmo do UCSC Genome Browser, 

possui diversas ferramentas com utilidades para análises de resultados de 

sequenciamento, incluindo o coverageBed, ferramenta capaz de retornar 

número de reads por base da região de interesse, em um arquivo conciso de 

extensão BED70. Já o segundo programa, Qualimap, analisa a contagem de 

reads das regiões mapeadas dentro e fora (off-target) da região de interesse de 

forma geral e mostra seus resultados através de gráficos, além de um sumário 

geral de todos os dados da amostra72,73.  

    Após o mapeamento, o algoritmo SAMTools74 foi utilizado para a remoção de 

duplicatas de PCR, uma vez que estes fragmentos podem introduzir artefatos 

nas análises posteriores, assim como superestimar a cobertura das regiões34.  

O software GATK (Genome Analysis Toolkit)75–77 foi utilizado para 

identificação de variantes de uma única base e inserções ou deleções no DNA 

em relação ao genoma referência, dando origem ao arquivo tipo VCF (variant 
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calling format). Nesta etapa foram introduzidos três passos, o primeiro 

contempla o realinhamento local para ajustar o mapeamento dos reads, o 

segundo de recalibragem de bases e terceiro de recalibragem de variantes 

chamadas, baseando-se nos bancos de dados HapMap3, 1000 Genome 

Project78, OMIM79 e dbSNP80 para identificar o perfil dos parâmetros medidos 

nas variantes conhecidas.  

    A anotação funcional das variantes foi realizada com o ANNOVAR81 que 

utiliza informações atualizadas para anotar essas variantes encontradas pelo 

GATK, caracterizando-as sobre seu impacto e tipo (nonsynonymous, 

synonymous, missense, frameshift, splicing-site), assim como possíveis 

mudanças de aminoácido. É capaz de indicar se essas alterações são 

deletérias ou possuem um alto impacto, que pode estar relacionado à sua 

localização e a sua frequência na população em relação aos projetos 

1000GenomeProject, EXAC82,83 e ESP650084, assim como a conservação de 

bases entre as espécies76,81. 

3.6. ABraOM 

    ABraOM é um banco de dados que contém informações de variantes 

genômicas brasileiras. Foi criado a partir de um estudo no qual se fez o exoma 

de 609 indivíduos idosos. Naslavsky e colaboradores85 encontraram 1.282.008 

variantes nesses indivíduos e fizeram uma filtragem de qualidade e presença 

em bancos de dados internacionais. Identificaram nessa comparação 207.621 

variantes exclusivas da população brasileira, ou seja, que não haviam sido 

previamente descritas. Dessas variantes, 46.687 foram encontradas em 

regiões codificadoras ou de splicing85 (Figura 7). Esse é o primeiro banco de 
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dados de uma população brasileira, que é uma população com alta 

miscigenação de acordo com Pena e colaboradores86. 

 

 Figura 7. Filtragem de variantes pelo ABraOM, adaptado de Naslavsky et al85. 
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4. Resultados 

Os resultados apresentados a seguir abordam inicialmente os aspectos 

gerais do sequenciamento nos três grupos de amostras (Grupo1 - HapMap, 

Grupo2 - paciente com hipopituitarismo e mãe e Grupo3 - amostras aleatórias).  

No total, foram analisadas 119 amostras dos 3 grupos, sendo 47 

preparadas pelo kit da NimbleGen, 22 pela Nextera, 30 pela SureSelect e 20 

SureSelect+UTR. As quantidades médias de reads por amostra, separada em 

3 grupos, para cada uma das tecnologias podem ser vistas nas Tabelas 5 

(Grupo 1), 6 (Grupo 2) e 7 (Grupo 3).  

É possível observar que a média de quantidade de reads das amostras 

HapMap (Grupo 1) está em torno de 98 milhões de reads por amostra 

Enquanto a média de reads das amostras HapMap (Grupo 1) em todos os kits 

se encontram comparáveis, com todas as médias estando em torno de 3 

milhões de diferença (Tabela 5). As amostras do paciente e sua mãe (Grupo 2) 

feitas pelo SureSelect com 124 milhões de reads e NimbleGen com 74 milhões 

apresentam uma grande diferença entre a quantidade de reads (Tabela 6). Ao 

comparar a cobertura bruta de cada uma das bases, baseando-se somente na 

quantidade de reads e a quantidade de bases nos alvos, tem-se que para as 

amostras sequenciadas por NimbleGen possuem uma cobertura bruta de 116x 

e as de SureSeclect 245x. As amostras aleatórias (Grupo3) apresentara uma 

quantidade de reads variadas sendo que para Nextera tem-se em torno de 86 

milhões de reads (188x), NimbleGen 80 milhões (125x), SureSelect 74 milhões 

(145x) e SureSelectUTR com 86 milhões de reads (115x) (Tabela 7). Apesar da 
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quantidade de reads ser bastante divergente entre os grupos de comparações, 

o que pode acarretar um viés de cobertura, em todos os cenários, a média de 

cobertura bruta atingiu o critério mínimo de 100x. 

 

Tabela 5. Representação da média e mediana do grupo de amostras do 

HapMap, assim como os números máximos e mínimos dos reads, para cada 
uma das tecnologias. 

Tecnologias Medidas Nº de reads 

Nextera 

Média 97.307.852 
Mediana 97.307.852 
Mínimo 97.152.250 
Máximo 97.463.454 

NimbleGen 

Média 99.959.956 
Mediana 99.959.956 
Mínimo 99.958.084 
Máximo 99.961.828 

SureSelect 

Média 98.589.533 

Mediana 98.589.533 

Mínimo 98.183.089 

Máximo 98.995.976 

 
 

Tabela 6. Representação da média e mediana da amostra do paciente e sua 
mãe, assim como os números máximos e mínimos dos reads, para cada uma 

das tecnologias. 

Tecnologias Medidas Nº de reads 

NimbleGen 

Média 74.605.185 
Mediana 74.605.185 
Mínimo 72.560.320 
Máximo 76.650.050 

SureSelect 

Média 124.000.562 

Mediana 124.000.562 

Mínimo 106.878.349 

Máximo 141.122.775 
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Tabela 7. Representação da média e mediana do grupo de amostras 
aleatórias, assim como os números máximos e mínimos dos reads, para cada 

uma das tecnologias. 

Tecnologias Medidas Nº de reads 

Nextera 

Média 91.929.866 
Mediana 85.786.383 
Mínimo 65.819.776 
Máximo 146.783.366 

NimbleGen 

Média 80.845.653 
Mediana 80.413.657 
Mínimo 62.156.142 
Máximo 105.717.594 

SureSelect 

Média 89.074.800 
Mediana 73.634.604 
Mínimo 39.550.155 
Máximo 244.630.604 

SureSelect+UTR 

Média 79.975.038 

Mediana 86.156.506 

Mínimo 42.939.150 

Máximo 108.952.739 

  

4.1. Qualidade do sequenciamento 

    Após o sequenciamento, foi realizada a análise qualitativa dos reads pelo 

FASTQC para cada um dos grupos de amostra67. Esta mostrou que a maior 

parte das bases sequenciadas, em todos os kits de captura, possuíam uma 

nota Phred ≥ 30, tendo uma pequena queda na ponta 3’ em todos os casos 

(Figura 7). Os gráficos ilustrativos, encontrados na Figura 8, e a média geral da 

nota Phred de cada tecnologia, encontradas na Tabela 8, evidenciam uma 

uniformidade na qualidade dos sequenciamentos. Já o desvio padrão 

demonstra que as amostras da NimbleGen apresentam maior variabilidade, 

uma vez que a média da nota por amostra varia de 33 a 35, enquanto as 

demais tecnologias apresentam variações menores, com mínimo de 33 e 

máximo de 34 ou de 34 e 35 (Anexo 1). 
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Figura 8. Gráficos de qualidade gerados pelo programa FASTQC, sendo 
representativos dos grupos HapMap (A), paciente com hipopituitarismo (B) e 
amostras aleatórias (C). O eixo y representa a nota Phred com o máximo de 
30, e o eixo x a posição da base no read, de 1 a 123. Os fundos verde, amarelo 

e vermelho representam as notas boas, medianas e ruins. 
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Tabela 8. Média e desvio padrão da nota Phred calculada para cada uma das 

tecnologias. 

 

4.2. Qualidade do mapeamento e taxa de duplicação 

Uma vez certificado que as amostras utilizadas apresentavam qualidade 

de sequenciamento adequada e similares entre si, foi dada a continuidade da 

análise levando-se em consideração a qualidade do mapeamento. A taxa de 

mapeamento indica se os fragmentos sequenciados estão dentro da região 

alvo da tecnologia ou fora (denominado como off-target), o que poderia indicar 

inespecificidade das probes de captura. Para um bom mapeamento é 

importante que os fragmentos tenham um tamanho adequado, uma vez que 

reads menores possuem uma maior probabilidade de se alinharem a múltiplas 

regiões do genoma. Esse fenômeno diminui a qualidade do mapeamento, 

podendo levar a um aumento na taxa de reads alinhados em regiões off-target. 

Apesar da Nextera apresentar um tamanho de inserto menor do que o 

esperado pela tecnologia (150pb a 1kb, enquanto a média dos sequenciados 

foi de 124,3pb)87, indicando que a quantidade de bases do read referentes ao 

alvo sejam menores que o tamanho do read sequenciado, isso não afetou a 

qualidade e nem a taxa de mapeamento no alvo, apresentando mediana similar 

entre as tecnologias NimbleGen e SureSelect+UTR (Tabela 9).  

Outra taxa importante para a verificação da qualidade das amostras é a 

quantidade de reads duplicados, uma vez que esses reads não podem ser 
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utilizados para contabilizar cobertura e devem ser retirados antes da chamada 

de variantes. Uma alta taxa de duplicação pode indicar um viés na captura de 

região de interesse, potencializada pelos ciclos de PCR no preparo da 

biblioteca, que podem ter sido excessivos. A tecnologia que apresenta maior 

mediana de porcentagem de duplicatas é a NimbleGen, que é o dobro da 

Nextera e até 23% maior que as da Agilent (Tabela 9). Isso é corroborado pela 

visualização das taxas de duplicação nos reads mapeados no genoma e 

aqueles mapeados dentro da região alvo nos gráficos da Figura 9, que mostra 

que NimbleGen apresenta mais duplicação em ambos casos, enquanto o 

SureSelect apresenta maior variabilidade de duplicatas, o que pode indicar um 

viés técnico no preparo da biblioteca, e o SureSelect+UTR a menor taxa entre 

todas as tecnologias (Figura 9).                                    

Tabela 9. Média, mediana, mínima e máxima de reads mapeados na região 

total e na região alvo, além da taxa de duplicados por tecnologia, assim como a 
qualidade do mapeamento. 

Tecnologia Medidas 

Porcentagem 
de reads 

mapeados no 
alvo (%) 

Porcentagem 
de reads 

mapeados no 
genoma(%) 

Tamanho 
do 

inserto 

Qualidade de 
mapeamento 

médio 

Porcentagem 
de reads 

duplicados 
totais (%) 

Nextera Média 64,5 99,7 127,1 57,4 12,5 

 
Mediana 65,8 99,9 116 57,4 13,1 

 
Mínimo 42,8 98,8 106 57,2 6,8 

 
Máximo 74,3 99,9 187 57,9 17,6 

NimbleGen Média 67,4 98,9 274,3 56,4 26,9 

 
Mediana 65,6 98,9 275 56,4 27,9 

 
Mínimo 61,9 98,3 259 56,4 13,8 

 
Máximo 76,7 99,5 282 56,5 36,6 

SureSelect Média 78,5 99,9 187 58,8 4,7 

 
Mediana 78,6 99,9 181,5 59,1 3,5 

 
Mínimo 76,6 99,8 181 58,5 1,6 

 
Máximo 80 99,9 196 59,2 10,2 

SureSelec+
UTR 

Média 67 99,8 188,9 59,1 4,7 

 
Mediana 69,3 99,8 189,5 59,1 4,6 

 
Mínimo 54,8 99,7 174 59,1 2,5 

 
Máximo 71,9 99,9 196 59,2 7,7 
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Figura 9. Gráficos ilustrando a frequência da taxa de duplicação global (acima) 

e por região (abaixo) nas amostras para cada tecnologia, sendo o eixo x a 
porcentagem de duplicação e o eixo y a frequência na qual se encontram essas 

duplicações. 

 
4.3. Profundidade de Cobertura Global 

 Teoricamente, é esperado que tecnologias que se propõe a cobrir uma 

região maior do genoma, que seria o caso da SureSelect+UTR (75Mb), tenha 

uma maior quantidade de reads. Apesar da quantidade de reads das amostras 
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do Grupo2 da NimbleGen ser mais baixa, foi o suficiente para atingir o máximo 

de cobertura da tecnologia, como pode ser visto nos gráficos de curva de 

saturação (Figuras 9). Entretanto, isso pode acarretar em um viés na cobertura 

na comparação entre essas duas amostras. 

 Na análise da quantidade de reads do Grupo 3 de amostras aleatórias 

foi observado que ela fica em terceiro lugar em relação a sua média de reads 

por amostra, o que ocasionaria uma menor profundidade por região. A partir 

deste fato, foi realizada uma curva de saturação de reads por regiões cobertas 

de acordo com as profundidades 1x (considerada drop-off rate), 10x (mínimo 

de cobertura esperada) e 20x (corte para chamada de variantes confiável) e foi 

constatado que a quantidade de reads sequenciada para cada uma das 

tecnologias foi o suficiente para se alcançar o máximo de cobertura da 

tecnologia. Como pode-se observar nos gráficos da figura 10, a 

SureSelect+UTR, em vermelho, apresenta o ponto de saturação em torno de 

60 milhões de reads para profundidade de 10x, cobrindo em média 95% da 

região alvo. Em contrapartida, a Nextera tem seu ponto de saturação em torno 

de 70 milhões de reads para a mesma profundidade, cobrindo a mesma 

porcentagem da região alvo, o que indica que essa tecnologia, apesar de cobrir 

uma menor região genômica (45Mb), necessita de maior quantidade de reads 

para alcançar a mesma profundidade de cobertura do exoma global (Figura 

10).  
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Figura 10. Gráficos de saturação pela quantidade de reads, sendo o eixo x os 
reads em milhões e o eixo y a porcentagem da região alvo coberta, no caso a 
região global, nas profundidades A) 1x, B) 10x e C) 20x.  

A 

B 

C 
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Figura 11. Relação entre a profundidade de cobertura, até 50x (eixo x), e a 

porcentagem da região proposta a ser coberta pela tecnologia (eixo y), com 
uma linha indicando a cobertura ideal de 20x nos grupos A) HapMap B) 

paciente de hipopituitarismo e sua mãe e C) de amostras aleatórias. 

C 

B 

A 
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4.4.  Análise das probes desenhadas para a região de interesse nos 

diferentes kits 

A fim de capturar as regiões de interesse do DNA que será sequenciado, 

são desenhadas probes diferentes para que sejam selecionados os fragmentos 

de interesse. Cada uma das tecnologias utilizadas possui probes diferentes 

para essa captura, mesmo que suas finalidades sejam a mesma de sequenciar 

toda a região exônica do genoma, resultando em diferentes regiões abordadas. 

As regiões alvo referentes a cada um dos kits de captura estão disponibilizadas 

por cada empresa em seu website (Nextera88; NimbleGen89; SureSelect e 

SureSelect+UTR90), e suas diferenças podem acarretar um viés na cobertura 

de alguns genes devido sua proximidade à probe. Dentre as quatro tecnologias 

utilizadas, a única que possui probes desenhadas para a região de interesse 

representando os 76 genes e que equivale a 161.022 pares de bases, foi a 

Nextera, seguido pelo NimbleGen, e em terceiro e quarto lugar as tecnologias 

da Agilent, SureSelect e SureSelect+UTR, respectivamente. Diante disso, 

concluímos que as 4 diferentes tecnologias possuem 128.300 pares de bases 

em comum. Figura 12. 
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Figura 12. Diagrama de Venn representando a intersecção das sondas 

desenhadas em relação à região dos 76 genes. 

 
4.5. Profundidade de cobertura na região alvo 

Após verificar que todas as amostras selecionadas são comparáveis em 

termo de qualidade, foi iniciada a comparação da profundidade de cobertura. 

Os genes estudados perfazem 161.022 kb e para cada uma das tecnologias 

utilizadas foi calculada a profundidade média da região total capturada, assim 

como a de interesse, para cada um dos grupos. Como pode ser visto no gráfico 

(Figura 13B e 13C), o kit de captura da NimbleGen possui a menor cobertura 

do alvo conforme o aumento de profundidade. Quanto maior a exigência de 

profundidade, menor a região coberta pelos reads. Isso pode ser parcialmente 

explicado pela baixa quantidade de reads sequenciados em relação as outras 

tecnologias que abordam alvos menores que a NimbleGen (de 64Mb), além de 

ter apresentado a menor taxa de mapeamento no alvo de 65.6%. Um outro 

fator que pode demonstrar um viés de cobertura por vir do preparo da 



Resultados 

38 
 

biblioteca, uma vez que o mesmo padrão não é visto no gráfico que representa 

as amostras do HapMap. A tecnologia que melhor reflete esse viés para este 

parâmetro foi o kit de captura do Nextera que apresenta menor rendimento nas 

coberturas iniciais, indicando que existem regiões com viés. Isso pode ser mais 

claramente observado na figura 11C com 20x de cobertura, que mostra que 

apesar do aumento da quantidade de reads sequenciados, não é possível 

observar um aumento da porcentagem coberta da região alvo, sugerindo que 

existam regiões com viés de captura por essa tecnologia. Já as tecnologias da 

SureSelect estão acima das demais nas profundidades, sendo constantemente 

a que atinge maior cobertura em todos os casos. A boa representatividade das 

tecnologias SureSelect e Nextera podem se dar devido ao fato de ambas 

tecnologias possuírem região alvo menor do que a SureSelect+UTR (75Mb) e 

NimbleGen (64Mb). Pode-se também verificar que esses comportamentos 

dentro da região alvo não são diferentes daqueles encontrados nas regiões 

totais, como é comparável nos gráficos das figuras 13 e 14. Entretanto, quando 

se trata da tecnologia da NimbleGen, a cobertura em 20x para a região alvo 

sofre uma queda de 2 a 4% na cobertura em relação a cobertura geral nesse 

mesmo corte, padrão esse encontrado em todos os três grupos de amostra 

testados, como visto nas Figuras 13 e 14. A SureSelect, inclusive, mantém sua 

taxa de cobertura (96 a 98%) em todos os grupos, quando se compara a 

cobertura da região total e da região de interesse. 
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Figura 13. Gráficos de saturação pela quantidade de reads, sendo o eixo x os 

reads em milhões e o eixo y a porcentagem da região alvo coberta, no caso a 

região de interesse dos 76 genes, nas profundidades A) 1x, B) 10x e C) 20x.  

A 

B 

C 
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.  

 

 

Figura 14. Relação entre a profundidade de cobertura, até 50x (eixo x), e a 

porcentagem da região de 76 genes de interesse (eixo y), com uma linha 
indicando a cobertura ideal de 20x nos grupos A) HapMap B) paciente de 

hipopituitarismo e sua mãe e C) de amostras aleatórias. 

A 

B 

C 
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4.6.  Cobertura das regiões de acordo com a quantidade de GC 

Uma das maiores dificuldades em sequenciamentos, seja pelas 

metodologias atuais ou a de Sanger45,91, são regiões muito ricas (aquelas que 

possuem >80% de GC) ou pobres (<20%) em GC. Portanto, foi verificado 

também a relação entre a cobertura da região considerando a porcentagem de 

GC presente nessas regiões (Figuras 15 e 16). Todas as tecnologias possuem 

um viés contra essas altas e baixas taxas de GC, não tendo cobertura nessas 

regiões extremas, mas é notável a diferença no alcance de cobertura da 

tecnologia SureSelect em relação as demais tanto nas amostras do HapMap 

quanto nas do terceiro grupo de amostras, taxa que explicaria uma maior 

profundidade na cobertura em regiões com GC em relação as demais. Tanto a 

SureSelect quanto a Nextera tem maior capacidade de cobrir essas regiões de 

forma uniforme em relação a tecnologia da NimbleGen. 
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Figura 15. Gráficos de densidade da quantidade de GC por tecnologia. 

Observa-se que a tecnologia NimbleGen possui a menor capacidade de 
cobertura das regiões ricas em GC no grupo HapMap. 
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Figura 16. Gráficos de densidade da quantidade de GC por tecnologia. 
Observa-se que a tecnologia NimbleGen possui a menor capacidade de 

cobertura das regiões ricas em GC no grupo de amostras aleatorias. 

 

     Uma comparação entre o grupo de 76 genes de interesse e 76 genes 

aleatórios do genoma mostra que, apesar de não ser estatisticamente 

significativo de acordo com o teste de Kolmogorov-Smirnov, há uma diferença 

entre a quantidade de GC entre os dois grupos. Como pode ser visto na Figura 

17, os 76 genes de interesse apresentam uma maior frequência de regiões 

com uma taxa de GC entre 65 e 75%, assim como nas taxas de 45 a 60%. 
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Mostrando que esse pode ser uma fonte de viés na cobertura em algumas das 

tecnologias, como no caso da NimbleGen, que não apresenta a mesma 

capacidade que as demais de cobrir essas regiões de forma uniforme. 

 

Figura 17. Gráfico de comparação entre os 76 genes selecionados para esse 
estudo (em azul) e 76 genes aleatórios do genoma (em rosa). O eixo X é a 

frequência e o eixo Y é a quantidade de GC entre 30 e 80%. 

 

4.7. Cobertura dos genes 

A análise de cobertura de cada gene foi feita principalmente utilizando o 

programa coverageBed, que retornou a cobertura por base de todos os exons 

do gene, ou seja, o número de reads diferentes que continham a mesma base. 

Para verificar o quanto da extensão de genes foi coberto, foram contadas 

quantas bases do gene foram cobertas acima de 1x (drop-off rate), 10x 

(mínimo) e 20x (cobertura para chamada de variantes confiável) a fim de 

descobrir quanto da extensão do gene foi coberta nessas faixas. 
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Foram então separados os genes que possuíssem 100% de cobertura 

em sua extensão em cada uma dessas faixas de reads, com a quantidade de 

genes com essa porcentagem de cobertura fosse inversamente proporcional ao 

aumento da profundidade de cobertura. (Tabela 10 a 12/Anexo 2).  

Tabela 10. Quantidade de genes com 100% de cobertura de extensão nas 

amostras HapMap 

Tecnologia Cobertura 1x Cobertura 10x Cobertura 20x 

Nextera 70 51 34 

NimbleGen 55 43 28 

SureSelect 73 61 37 

 
 

Tabela 11. Quantidade de genes com 100% de cobertura de extensão nas 

amostras do paciente com hipopituitarismo 

Tecnologia Cobertura 1x Cobertura 10x Cobertura 20x 

NimbleGen 62 43 22 

SureSelect 74 69 57 

 
 

Tabela 12. Quantidade de genes com 100% de cobertura de extensão em cada 

uma das tecnologias. 

Tecnologia Cobertura 1x Cobertura 10x Cobertura 20x 

Nextera 64 20 11 

NimbleGen 66 47 25 

SureSelect 74 52 26 

SureSelect+UTR 74 30 15 

 

Foram verificados também quais foram os 5 genes que apresentavam as 

piores coberturas dentre todos da mesma tecnologia com os mesmos cortes de 

reads (Anexo 3). O gene com pior cobertura em todos os cortes foi o HES5, 

tendo uma cobertura de 86,2% na Nextera em 1x, 43,1% e 34,3% pela 

NimbleGen em 10x e 20x, respectivamente (Tabela 13). Esse gene é um gene 

rico em GC (70% de GC), tendo em seus três exons uma média de quantidade 

de GC de 66,6%, e sua primeira porção codificadora possui 76,8% de GC, 
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sendo a que possui pior média de cobertura principalmente nas tecnologias 

Nextera e NimbleGen, enquanto as tecnologias da SureSelect apresentam 

melhor desempenho nessas mesmas regiões (Figura 17), indo de acordo com 

o que pode ser observado sobre a capacidade de cobertura das regiões ricas 

em GC no último tópico92. Apesar desse gene não ter variantes descritas como 

causadoras do fenótipo de interesse, esse gene trabalha em conjunto com o 

HES1 para o correto desenvolvimento da glândula pituitária como um todo, em 

especial a diferenciação entre os lobo intermediário e anterior. O camundongo 

com deleção em ambos genes não apresentavam o lobo posterior93. 

Tabela 13. Tabela mostrando a extensão da cobertura do gene HES5 em cada 

uma das tecnologias.  

Tecnologia Cobertura 
1x (%) 

Cobertura  
10x (%) 

Cobertura  
20x (%) 

Nextera 86,2 69,4 58,3 

NimbleGen 93,4 43,1 34,3 

SureSelect 99,1 89,9 85,8 

SureSelect+UTR 98,5 86,7 76,8 
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Figura 18. Gráficos apresentando a média de cobertura de cada uma das 

tecnologias para o gene HES5. O eixo y é a quantidade de reads de 0 a 100 e 
o eixo x mostra a extensão do gene, cada duas marcações sendo o início e o 
final do exon. Seu primeiro exon, que está entre as duas primeiras marcações 
no eixo x, possui 76,8% de quantidade de GC, que é muito próximo a 
capacidade máxima de cobertura de todas as tecnologias. A tecnologia 
SureSelect apresenta um pico alto de cobertura que ultrapassa os 100x no 

segundo exon. 

 
Entre os genes relacionados ao hipopituitarismo, o que possui pior 

cobertura entre todas as tecnologias foi o SOX3. Esse gene possui apenas um 

exon que contém 70% de GC. Apesar da tecnologia da NimbleGen apenas ser 

capaz de cobrir 92,1%, 61,1% e 43,4% do gene com 1x, 10x e 20x de 

cobertura respectivamente (Tabela 16/Figura 14), é um gene bem representado 

na tecnologia da SureSelect, com apenas o início do gene apresentando uma 

cobertura abaixo de 20x, corroborando novamente a teoria de que essa 

tecnologia é capaz de atingir um nível maior de cobertura de profundidade 

nessas regiões. Estudos em camundongos com deleção nesse gene 

apresentaram um desenvolvimento anormal da bolsa de Rathke, com os 
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defeitos pituitários e hipotalâmicos presentes no período pós natal. A 

duplicação nesse gene também foram relacionadas ao hipopituitarismo39,40,94. 

 
Tabela 14. Extensão de cobertura do gene SOX3 em todas as quatro 

tecnologias. 

Tecnologia Cobertura 
1x (%) 

Cobertura  
10x (%) 

Cobertura  
20x (%) 

Nextera 99,5 65,6 55,3 

NimbleGen 99,1 31,7 7 

SureSelect 100 88,9 74,6 

SureSelect+UTR 100 83,8 63 

 

 

Figura 19. Gráficos apresentando a média de cobertura do gene SOX3 em 
todas as tecnologias. O eixo y representa a quantidade de reads, de 0 a 100x, 
e o x a extensão do gene, que possui apenas um exon. A tecnologia Nextera 
apresenta dois picos que se encontram acima de 100x, enquanto a SureSelect 
apresenta apenas um. É possível também visualizar que as médias de 
cobertura das tecnologias da SureSelect seguem o mesmo padrão. 

 

Ambos os genes SOX3 e HES5 possuem uma porcentagem de GC alta, 

estando localizados acima do percentil 90 (0,67), evidenciando que ambos os 

genes possuem porcentagem de GC maior que 90% entre os 76 genes 

estudados (figura 15). 
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Figura 20. Histograma da porcentagem de GC em relação aos 69 genes. O 

eixo x representa a porcentagem de GC e o eixo y a quantidade de genes 
dentro de cada um dos intervalos. Os genes HES5 (média de 68%) e SOX3 

(70%) estão no gráfico em azul e preto, respectivamente. 

 
4.8. Variantes não descritas em bancos de dados nos genes de 

interesse 

Partindo das variantes encontradas no banco de dados ABraOM, foi 

verificado que 8.542 variantes se encontravam na nossa região de interesse. O 

programa ANNOVAR foi utilizado para anotar as variantes encontradas apenas 

nos 76 genes estudados. Uma filtragem semelhante aquela feita no ABraOM 

porém contemplando apenas as VCF dos genes de interesse e retirando 

qualquer variante já descrita em bancos de dados, evidenciou 885 variantes 

novas nessa região (Figura 16), ou seja, exclusivas da população brasileira85.  
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Figura 21. Filtragem feita nas 8.542 variantes do ABraOM a fim de descobrir 

quantas seriam exclusivas da população estudada. 
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5. Discussão 

 Na busca de variantes alélicas a partir dos métodos de sequenciamento 

de larga escala, se faz necessário uma análise prévia das métricas que possa 

demonstrar uma taxa de cobertura mínima exigida para que não se percam 

aquelas que possam ser classificadas como patogênicas. De um modo geral, 

essas informações sobre a cobertura dos genes associados ao hipopituitarismo 

encontram-se ausentes nos artigos recentemente publicados. Uma análise 

inicial das amostras dos pacientes com hipopituitarismo usando o kit da 

NimbleGen identificou uma cobertura ruim principalmente em genes ricos em 

GC.  Diante disso, o escopo do presente estudo foi comparar a eficiência de 

cobertura de 4 kits disponíveis no mercado e acessíveis a nós. Outros estudos 

comparando pelo menos 3 dos kits a nós disponíveis já tinham sido 

feitos15,32,65, com isso optamos por expandir a análise das métricas nas 

amostras brasileiras e na população de pacientes brasileiros com 

hipopituitarismo. Com esse propósito foi incluída a análise de uma região que 

contivesse os genes relacionados ao hipopituitarismo e/ou papel na 

embiogênese hipofisária a fim de se considerar o melhor kit a ser utilizado em 

coortes de pacientes com essa mesma doença. 

O uso de outras tecnologias mais simples que garantem melhor cobertura, 

como é o caso do painel de genes, pode parecer tentadora quando se trata de 

genes de difícil sequenciamento como os analisados nesse estudo. Até hoje, 

poucos estudos foram realizados utilizando essa técnica em coortes de 

hipopituitarismo, mas os estudos já realizados apresentam uma baixa taxa de 

diagnóstico molecular, como é o caso de Pérez Millan e colaboradores95, que 

fizeram o sequenciamento de 51 pacientes e encontraram apenas uma variante 



Discussão 

52 
 

no gene GH1, que é um gene prevalente nessa doença. Isso, juntamente com 

os levantamentos na literatura feitos por DeRienzo38 e Fang9, que apontam a 

baixa taxa de diagnóstico molecular com os genes já descritos na literatura, 

levam pesquisadores a utilizarem a tecnologia que permita buscar variantes em 

uma maior região do genoma como a melhor opção inicial. 

O resultado encontrado no presente estudo vai de acordo com resultados 

obtidos em outros estudos de comparação feitos com exoma15,32,65,96,97, onde o 

SureSelect foi apontado como o melhor kit em questão de eficiência e 

cobertura. Entretanto, todos esses estudos utilizaram de uma a três amostras 

para sua análise. Logo, o diferencial do presente estudo foi utilizar amostras 

provindas de uma coorte brasileira, que é uma população pouco estudada em 

comparação a outras, algo que pode ser comprovado pela sua ausência nos 

maiores bancos de dados internacionais de frequência de variantes. 

No presente estudo, os três grupos analisados (1 - HapMap, 2 - paciente com 

hipopituitarismo e 3 - amostras brasileiras randômicas) apresentaram boa 

qualidade de sequenciamento, com número de reads sequenciados, taxa de 

qualidade de mapeamento e duplicação comparáveis, permitindo que a análise 

do resultado final se mantivesse semelhante nos 3 diferentes grupos, 

concluindo que diferentes amostras realizadas em diferentes kits não foi um 

fator limitante na conclusão da capacidade de cobertura dos kits utilizados para 

preparação de biblioteca para sequenciamento em larga escala.  

 Foi feita também uma comparação entre a cobertura do exoma global 

com a cobertura atingida em uma região de interesse, de 161.022 pares de 

bases, que continha todos os genes já descritos relacionados ao 

hipopituitarismo ou que sabidamente tem seu papel na embriogênese 
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hipofisária. De acordo com os resultados obtidos, o kit da NimbleGen teve uma 

pequena queda na porcentagem de cobertura nessa região em relação a sua 

capacidade de cobertura no exoma global, algo que foi visto em todos os três 

grupos de amostra. Isso pode ser devido a quantidade de GC presente na 

região de interesse, que apesar de não ser estatisticamente significativa, pode 

influenciar o resultado desse kit devido seu viés em relação a essas regiões. 

Outras comparações feitas não singularizam o kit da NimbleGen como tendo 

dificuldades nessas regiões, apontando apenas uma queda na sua cobertura, 

mas entram em conflito sobre a capacidade dos kits da Illumina (aqui apenas o 

Nextera) de cobrir essas regiões, por hora tendo a cobertura mais uniforme 

entre as demais15 e por outra tendo a mesma queda de cobertura que a 

NimbleGen65. Neste caso, a melhor tecnologia seria a da SureSelect, que não 

perde cobertura entre ambas as regiões, assim como mostra uma cobertura 

alta e uniforme nas regiões com GC. 

 Apesar da cobertura ideal para a chamada de variantes ser de 20x, ou 

seja, a mesma base ser coberta em 20 reads diferentes, é importante iniciar 

nossa análise de cobertura horizontal dos genes com o drop-off rate de 1x, 

uma vez que isso indica se a metodologia é capaz de cobrir completamente o 

gene. Infelizmente, em nenhum dos grupos analisados, atingiu-se 100% de 

cobertura horizontal em todos os 76 genes. O número de genes não 

completamente cobertos cai à medida que se aumenta a cobertura vertical para 

10x e 20x, chegando a 11 genes cobertos pelo Nextera nessas condições, 

sendo o pior resultado entre todos os kits. Foi feita então a análise específica 

do gene que tinha a pior cobertura em todas as metodologias, no caso o HES5. 

Esse gene, apesar de ter seu papel na embriogênese hipofisária, não foi 
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associado à mutação no humano levando a quadro de hipopituitarismo. Por 

isso, foi escolhido também o gene com pior cobertura dentre esses que estão 

associados à doença, e foi feita também a análise específica do gene SOX3. 

Ambos genes são ricos em GC, tendo uma média de 68 a 70% de GC em seus 

exons. Hipotetizamos então que essa é a causa para a má cobertura desses 

genes. A cobertura do gene SOX3 é especialmente importante, uma vez que é 

um gene classicamente envolvido em quadros de hipopituitarismo, tendo 

diversas variantes descritas nele. Por isso, é de suma importância que se tenha 

certeza que esse gene foi coberto no exoma, para poder averiguar a presença 

ou ausência de variantes alélicas patogênicas nesse gene com confiança. 

 A utilização de amostras brasileiras nos levou também a analisar 

quantas das variantes presentes no banco de dados brasileiro ABraOM85 

estavam contidas na região estudada de interesse. Dentre as 207.621 

variantes específicas, de acordo com a ausência em bancos de dados 

internacionais, 885 se encontravam em genes relacionados ao hipopituitarismo 

e/ou presentes na embriogênese hipofisária. Isso evidencia novamente o quão 

importante é termos estudos específicos para nossa população, que ainda tem 

seu material genética amplamente desconhecido. 

 Por fim, entre os quatro kits analisados, o com a menor eficiência de 

cobertura foi o kit da Nextera, que apresentou uma cobertura menor do que as 

demais tecnologias mesmo tendo tido número suficiente, assim como um viés 

para algumas regiões, como visto nos gráficos de cobertura dos genes. Isso 

pode ser explicado pelo tipo de fragmentação utilizada em seu protocolo, 

chamada tagmentação. Esse método, por não ser randômico como a 

metodologia mecânica, apresenta viés de cobertura por ter afinidade por 
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determinados fragmentos. Entretanto, a Illumina tem lançado outros kits que 

permitem optar pela a utilização da fragmentação mecânica, e poderiam 

apresentar melhores resultados do que o kit Nextera aqui analisado.
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6. Conclusão 

O presente estudo se dispôs a analisar a cobertura dos genes 

envolvidos na embriogênese hipofisária e relacionados ao hipopituitarismo 

congênito em humanos, a partir de busca na literatura, utilizando quatro 

diferentes kits de preparação de biblioteca em três grupos distintos (1 - 

HapMap, 2 - Paciente com hipopituitarismo e sua mãe, 3 - amostra aleatórias 

da população brasileira). 

A partir da análise sistemática em três grupos distintos de amostras 

verificou-se a qualidade do sequenciamento das diversas tecnologias e 

concluiu-se que o kit de preparação de biblioteca SureSelect, da Agilent 

apresenta a melhor eficiência e taxa de cobertura tanto regiões globais e, 

principalmente, para as regiões de interesse para esse estudo. Esta 

observação é importante, uma vez que o diagnóstico molecular para o 

hipopituitarismo ainda é pequeno. Assim utilizar a melhor tecnologia que 

aborda os alvos de interesse é relevante no contexto da doença. Analisando as 

variantes da população brasileira, utilizando o banco de dados ABraOM 

comparado com outros bancos internacionais, concluímos que a população 

brasileira possui 885 variantes alélicas exclusivas comparadas aos bancos 

internacionais, mostrando uma particularidade dessa população. 
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Anexos 

Anexo 1. Tabelas com média da nota Phred para cada amostra nas quatro 

tecnologias. 

Tabela 1 e 2. Notas Phred para Nextera e 
SureSelect.

 



Anexos 

71 
 

Tabela 3 e 4. Notas Phred SureSelect+UTR e 

NimbleGen  

 
Anexo 2. Tabelas com nome dos genes com 100% de sua extensão coberta 

em 1x, 10x e 20x, respectivamente. 

Tabela 1. Genes com 100% de cobertura em sua extensão com 1x de reads. 

Nextera 

HNRNPU WNT4 GPR161 SIX3 HESX1 SOX2 POU1F1 

CTNNB1 PITX2 RBPJ ISL1 FGF10 PROP1 RBM28 

GHRHR GLI3 FGFR1 WDR11 BMPR1A POLR3A GATA3 

PAX6 CDON BMP4 SIX6 OTX2 ARNT2 GH1 

CDH2 TGIF1 TCF4 AES PNPLA6 PROKR2 GHRH 

BMP7  NOTCH2           

NimbleGen 

NOTCH2 LHX4 HNRNPU GPR161 RNPC3 IFT172 TCF7L1 

HES1 GHSR HESX1 SOX2 GATA2 POU1F1 CTNNB1 

SureSelect 

NOTCH2 LHX4 HNRNPU GPR161 IFT172 SIX3 HES1 

SOX2 GATA2 POU1F1 CTNNB1 WNT5A HHIP PITX2 

RBPJ ISL1 FGF10 FGF18 PROP1 SOX4 RBM28 
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SHH GHRHR GLI3 FGFR1 CHD7 LHX3 LHX2 

TLE1 HDAC6 SOX3 FGF8 BMPR1A POL3A GATA3 

PAX6 CDON TBX3 BMP4 SIX6 OTX2 DMXL2 

ARNT2 TLE3 TBX2 GH1 CDH2 TGIF1 RAX 

TCF4 PNPLA6 PROKR2 GHRH BMP2 BMP7   

SureSelect+UTR 

NOTCH2 LHX4 HNRNPU GPR161 IFT172 SIX3 HES1 

SOX2 GATA2 POU1F1 CTNNB1 WNT5A HHIP PITX2 

RBPJ ISL1 FGF10 FGF18 PROP1 SOX4 RBM28 

SHH GHRHR GLI3 FGFR1 CHD7 LHX3 LHX2 

HDAC6 SOX3 BMPR1A POL3RA GATA3 PAX6 CDON 

TBX3 BMP4 SIX6 OTX2 DMXL2 ARNT2 TLE3 

TBX2 GH1 CDH2 TGIF1 RAX TCF4 PROKR2 

GHRH BMP2 BMP7         

 
 
Tabela 2 e 3. Genes com 100% de cobertura em sua extensão com 10x e 20x 

de reads. 

Nextera 

POU1F1 ISL1 GHRHR PAX6 GH1 TCF4 

NimbleGen 

GPR161 RNPC3 HES1 HESX1 POU1F1 CTNNB1 

SureSelect 

SOX2 LHX4 FGF10 GPR161 WNT5A FGF18 

GHRHR GATA3 PAX6 CTNNB1 BMP4 SIX6 

TGIF1 TCF4 GHRH BMP2 HES1 ARNT2 

SureSelect+UTR 

SOX2 FGF18 PAX6 GPR161 IFT172 SIX3 

BMP2 HES1         

NimbleGen 
   

HES1     
   

SureSelect 
   

GPR161 FGF18 GHRH 
   

 
Anexo 3. Genes com piores coberturas em cada tecnologia nos cortes de 1x, 

10x e 20x, respectivamente. 

Tabela 1. Genes com piores coberturas considerando 1x de reads. 

  
Gene 

Cobertura 
1x (%) 

Cobertura 
10x (%) 

Cobertura 
20x (%) 

  
Tecnologia 

HES5 85,6 68 54,4 Nextera 

HES5 91,9 39,5 23,3 NimbleGen 

HES5 97,6 88,2 82,8 SureSelect 

RAX 90,8 42,3 26,7 NimbleGen 

AES 98,3 90,3 94,9 SureSelect 
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AES 96,8 82,4 64,5 SureSelect+UTR 

SOX3 92,1 61,1 43,4 NimbleGen 

SOX4 93,1 67,5 58 Nextera 

FGF8 93,4 84,8 79,4 NimbleGen 

FGF8 99,3 87,3 72,1 SureSelect+UTR 

TBX2 93,4 73,9 56,5 Nextera 

ZSWIM6 93,5 79,7 78,6 NimbleGen 

ZSWIM6 95 87,7 81,4 Nextera 

ZSWIM6 98,8 96,1 93,3 SureSelect 

ZSWIM6 98,4 93,1 85,5 SureSelect+UTR 

WNT5A 96,9 81,9 73,2 Nextera 

KAL1 99,6 91 85,5 SureSelect 

KAL1 98,9 88,7 80,2 SureSelect+UTR 

WNT4 99,7 95,4 93,1 SureSelect 

WNT4 98,3 92,7 90,8 SureSelect+UTR 

 
Tabela 2. Genes com piores coberturas considerando 10x de reads. 

  
Gene 

Cobertura 
1x (%) 

Cobertura 
10x (%) 

Cobertura 
20x (%) 

  
Tecnologia 

SOX4 93,1 67,5 58 Nextera 

HES5 85,6 68 54,4 Nextera 

HES5 91,9 39,5 23,3 NimbleGen 

HES5 97,6 88,2 82,8 SureSelect 

HES5 99,8 82 61,8 SureSelect+UTR 

TBX2 93,4 73,9 56,5 Nextera 

SOX3 97,6 74,4 56,2 Nextera 

SOX3 92,1 61,1 43,4 NimbleGen 

WNT5A 98,9 81,9 73,2 Nextera 

RAX 90,8 42,3 26,7 NimbleGen 

LHX3 93,8 61,1 36,2 NimbleGen 

SHH 97,1 71,9 50,3 NimbleGen 

AES 98,3 90,3 94,9 SureSelect 

AES 96,8 82,4 64,5 SureSelect+UTR 

KAL1 99,6 91 85,5 SureSelect 

KAL1 98,9 88,7 80,2 SureSelect+UTR 

RNPC3 99,4 92 76,2 SureSelect 

RNPC3 99,9 86,3 59,1 SureSelect+UTR 

FGF8 99,3 87,3 72,1 SureSelect+UTR 

FGF8 100 92,7 94,6 SureSelect 

 
Tabela 3. Genes com piores coberturas considerando 20x de reads. 

  
Gene 

Cobertura 1x 
(%) 

Cobertura 10x 
(%) 

Cobertura 20x 
(%) 

  
Tecnologia 

HES5 85,6 68 54,4 Nextera 
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HES5 91,9 39,5 23,3 NimbleGen 

HES5 97,6 88,2 82,8 SureSelect 

HES5 99,8 82 61,8 SureSelect+UTR 

SOX3 97,6 74,4 56,2 Nextera 

SOX3 92,1 61,1 43,3 NimbleGen 

TBX2 93,4 73,9 56,5 Nextera 

SOX4 93,1 67,5 58 Nextera 

WNT5A 96,9 81,9 73,2 Nextera 

RAX 90,8 42,3 26,7 NimbleGen 

RAX 100 91,5 72 SureSelect+UTR 

LHX3 93,8 61,1 36,2 NimbleGen 

SHH 97,1 71,9 50,3 NimbleGen 

RNPC3 99,9 92 76,2 SureSelect 

RNPC3 99,9 86,3 59,1 SureSelect+UTR 

FGF8 100 92,7 84,6 SureSelect 

FGF8 99,3 87,3 72,1 SureSelect+UTR 

AES 98,3 90,3 84,9 SureSelect 

AES 96,8 82,4 64,5 SureSelect+UTR 

KAL1 99,6 91 85,5 SureSelect 
 


