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Resumo 
 



Vasques GA. Mutações em heterozigose no gene do receptor tipo B dos 
peptídeos natriuréticos (NPR2) são causa de baixa estatura inicialmente 
classificada como idiopática [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2015. 
 

Nos últimos anos, o sistema do peptídeo natriurético do tipo C (CNP) e seu 
receptor (NPR-B) foi apontado como um importante regulador do processo 
de ossificação endocondral. Vários estudos em animais evidenciam o seu 
papel de estímulo à proliferação e diferenciação de condrócitos e secreção 
de matriz extracelular. Mutações bialélicas com perda de função do gene do 
NPR-B (NPR2) levam a uma doença denominada displasia acromesomélica 
do tipo Maroteaux (AMDM), uma displasia esquelética caracterizada por 
baixa estatura extrema. Observa-se que familiares de pacientes com AMDM 
carreadores de mutação no NPR2 têm estatura abaixo da média da 
população a qual pertencem, sugerindo um papel de mutações em 
heterozigose do NPR2 como causadoras de baixa estatura idiopática (BEI). 
Os objetivos deste estudo foram avaliar a presença de mutações no gene 
NPR2 em um grupo de pacientes com BEI e correlacionar os achados 
moleculares com o fenótipo dos pacientes e familiares. A região codificadora 
do gene NPR2 foi sequenciada pelo método de Sanger em 60 pacientes 
com diagnóstico de BEI. Foram identificadas cinco diferentes variantes 
alélicas missense em heterozigose no NPR2, cada uma em um único 
paciente. Essas variantes foram submetidas à análise funcional in vitro para 
avaliação da atividade da guanililciclase e microscopia confocal para 
localização intracelular dos receptores NPR-B. As variantes c.226T>C / 
p.Ser76Pro, c.788G>C / p.Arg263Pro e c.2455C>T / p.Arg819Cys segregam 
com o fenótipo de baixa estatura dentro das famílias e determinam um 
prejuízo funcional ao NPR-B. As três variantes geram proteínas que exercem 
efeito dominante negativo e os receptores NPR-B com as mutações 
p.Ser76Pro e p.Arg263Pro não se localizam na membrana celular. As 
variantes c.491C>G / p.Ala164Gly e c.1636A>T / p.Asn546Tyr não 
segregam com o fenótipo de baixa estatura nas famílias e não se evidenciou 
um efeito dominante negativo. O escore-Z da altura dos indivíduos 
carreadores das variantes funcionalmente deletérias variou de -4,5 a -1,7. 
Um dos pacientes e dois familiares apresentam desproporção corporal e um 
paciente tem metacarpos curtos. Como conclusão, mutações em 
heterozigose no gene NPR2 são causa de baixa estatura em 3 de 60 
pacientes com diagnóstico inicial de BEI (5% da nossa casuística). Os 
indivíduos afetados têm graus variados de baixa estatura, sem um fenótipo 
característico. 



Descritores: Peptídeo Natriurético Tipo C/deficiência; Peptídeo Natriurético 
Tipo C/genética; Lâmina de Crescimento/crescimento & desenvolvimento; 
Estatura/genética; Insuficiência de Crescimento/genética; Biologia 
Molecular/métodos; Nanismo/genética. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 



Vasques GA. Heterozygous mutations in natriuretic peptide receptor-B gene 
(NPR2) are cause of short stature initially classified as idiopathic [Thesis]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 
 
Over the past several years, C-type natriuretic peptide (CNP) and its receptor 
(NPR-B) system has emerged as an important regulator of endochondral 
bone growth. Animal models showed a CNP/NPR-B role in promoting 
chondrocyte proliferation and differentiation and matrix synthesis. Biallelic 
loss-of-function mutations in NPR-B gene (NPR2) cause acromesomelic 
dysplasia type Maroteux (AMDM), a skeletal dysplasia with extreme short 
stature. Relatives of patients with AMDM, heterozygous for NPR2 mutations, 

were noted to be shorter than expected for their population of origin, 
suggesting that heterozygous mutations in NPR2 could be a cause of 
idiopathic short stature (ISS). The objective of this study was to investigate 
the presence of NPR2 mutations in a group of patients with ISS and to 
correlate molecular findings with phenotype. The NPR2 coding region was 
sequenced by Sanger’s method in 60 patients with ISS. Five different 
heterozygous missense variants in NPR2 were identified in five patients. The 
functional consequences of those variants were established using in vitro 
cell–based assay to determine guanylate cyclase activity and confocal 
microscopy to determine intracellular localization of NPR-B. The variants 
c.226T>C / p.Ser76Pro, c.788G>C / p.Arg263Pro and c.2455C>T / 
p.Arg819Cys segregated with short stature phenotype and were functionally 
deleterious. NPR-B receptors with these three variants have a dominant-
negative effect and p.Ser76Pro and p.Arg263Pro NPR-B were not localized 
in the cell membrane. Cosegregation analysis of the variants c.491C>G / 
p.Ala164Gly and c.1636A>T / p.Asn546Tyr was inconclusive and they did not 
have a dominant negative effect. Carriers of functionally deleterious variants 
have a height SD score that ranged from -4.5 to -1.7. One of these patients 
and two relatives have disproportionate short stature and one has shortened 
metacarpal. In conclusion, heterozygous mutations in NPR2 gene are cause 
of short stature in 3 of 60 patients initially classified as ISS (5% of our 
cohort). Affected individuals have variable degrees of short stature without a 
distinct phenotype. 
 
Descriptors: Natriuretic Peptide, C-type/deficiency; Natriuretic Peptide, C-
type/genetics; Growth Plate/growth & development; Body Height/genetics; 
Failure to Thrive/genetics; Molecular Biology/methods; Dwarfism/genetics. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 
 



Introdução  
   
 

2

1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento é um processo complexo que envolve múltiplos fatores 

genéticos e ambientais. Polimorfismos em dezenas de genes foram 

associados à variabilidade de altura entre os indivíduos saudáveis (1, 2). Entre 

esses genes associados à estatura, há aqueles cuja ação se dá na 

cartilagem de crescimento, promovendo a ossificação endocondral e 

consequente crescimento longitudinal. Três trabalhos recentes de estudos 

genômicos de associação global demonstraram que variantes alélicas 

comuns presentes em genes envolvidos na via de sinalização do peptídeo 

natriurético tipo C (CNP) estão relacionadas à determinação da altura de 

indivíduos saudáveis (1-3). 

Nos últimos anos, o sistema do peptídeo natriurético tipo C (CNP) e 

seu receptor (NPR-B) foi identificado como importante regulador da 

proliferação e maturação da cartilagem de crescimento (4). Mutações em 

homozigose em camundongos (5, 6) e mutações bialélicas em humanos (7) do 

gene que codifica o NPR-B (NPR2) são responsáveis por displasia 

esquelética grave com importante comprometimento estatural. 

Adicionalmente, a análise de uma família afetada por mutação no NPR2 (8) e 

estudo em animais heterozigotos para mutações no Npr2 (9) sugeriram um 

papel significativo de defeitos neste gene em heterozigose no 

comprometimento do crescimento, sem causar displasia esquelética 

aparente. 
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Os resultados destes estudos apontam o NPR2 como um importante 

gene candidato para baixa estatura não sindrômica. Por estas razões, o 

objetivo do presente estudo foi investigar a presença de mutações no gene 

NPR2 em indivíduos com baixa estatura idiopática. 

 

1.1 A cartilagem de crescimento 

A cartilagem de crescimento está localizada entre a epífise e a 

metáfise na extremidade distal dos ossos longos. O crescimento longitudinal 

de um indivíduo depende do processo denominado ossificação endocondral 

que ocorre na cartilagem de crescimento. Esse processo inicia-se com a 

diferenciação de células mesenquimais em condrócitos. Estes, por sua vez, 

distribuem-se em três regiões principais: zona de repouso, zona proliferativa 

e zona hipertrófica. A zona de repouso contém condrócitos com baixa taxa 

de replicação, funcionando como um reservatório para a zona proliferativa. 

Na zona proliferativa, essas células se replicam rapidamente, dispondo-se 

em colunas paralelas ao eixo longitudinal do osso. Na medida em que se 

distanciam da zona de repouso, os condrócitos param de se replicar e 

aumentam de tamanho, passando a fazer parte da zona hipertrófica. Os 

condrócitos hipertróficos formam a matriz extracelular e, antes de sofrerem 

apoptose, secretam fatores que atraem vasos sanguíneos e células 

precursoras de osteoblastos (10). O processo de proliferação e hipertrofia dos 

condrócitos, além da secreção de matriz extracelular, denomina-se 

condrogênese. 
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A condrogênese é regulada por múltiplos fatores genéticos e 

hormonais que podem agir de maneira endócrina, parácrina e autócrina (11) 

(Figura 1). O principal regulador da cartilagem de crescimento é o hormônio 

Indian hedgehog (Ihh), sintetizado por condrócitos localizados entre a zona 

proliferativa e início da zona hipertrófica. Ele tem ação parácrina, 

coordenando a proliferação e diferenciação de condrócitos e a diferenciação 

de osteoblastos (12). Ihh age diretamente nos condrócitos, estimulando a sua 

proliferação, e indiretamente através do estímulo ao peptídeo relacionado ao 

paratormônio (PTHrP), com o qual forma uma alça de feedback negativo. O 

PTHrP mantém os condrócitos na fase proliferativa, inibindo a sua 

diferenciação (12). A expressão do Ihh é inibida pelos fatores de crescimento 

de fibroblasto (FGFs), família de proteínas que através da ligação aos seus 

receptores (FGFRs), diminuem a proliferação dos condrócitos e aceleram o 

processo de hipertrofia. As proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs) 

também são reguladoras da cartilagem de crescimento e agem de maneira 

oposta aos FGFs, aumentando a proliferação dos condrócitos e a expressão 

do Ihh. Tanto os FGFs quanto as BMPs agem em vias paralelas que 

interagem com a sinalização Ihh/PTHrP (11). 

O sistema hormônio de crescimento (GH) / fator de crescimento 

insulina símile tipo 1 (IGF-1) é o principal regulador endócrino do 

crescimento ósseo longitudinal pós-natal, e tem um papel permissivo na 

proliferação e diferenciação dos condrócitos. Os hormônios tireoidianos, 

glicocorticóides e esteróides sexuais apresentam ações modulatórias na 

síntese e ação do GH e do IGF-1, além de influenciarem diretamente os 
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fatores locais que agem na cartilagem de crescimento (10). Outro sistema 

regulador do crescimento endocondral que vem ganhando importância é o 

que envolve os peptídeos natriuréticos e seus receptores.  

 

 

Figura 1 -  Regulação da cartilagem de crescimento. Ihh (Indian 
hedgehog) é expresso por condrócitos entre as zonas proliferativa e 
hipertrófica. Ele estimula a proliferação dos condrócitos diretamente e 
através do estímulo ao PTHrP (PTH-related peptide). O PTHrP inibe a 
hipertrofia dos condrócitos e forma uma alça de feedback negativo com o 
Ihh. BMPs (bone morphogenetic proteins) estimulam Ihh e a proliferação dos 
condrócitos, enquanto os FGFs (fibroblast growth factors) agem de maneira 
oposta e aceleram o processo de hipertrofia. O CNP (C-type natriuretic 
peptide) estimula a proliferação, diferenciação e alongamento dos 
condrócitos na zona hipertrófica. O GH (growth hormone) recruta células da 
zona de repouso e, através do IGF-1 (insulin-life growth factor-1), estimula a 
proliferação e crescimento dos condrócitos na zona hipertrófica. O VEGF 
(vascular endothelial growth factor) é expresso na zona hipertrófica e é 
responsável pela invasão de vasos provenientes da metáfise 
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1.2  Sistema do peptídeo natriurético tipo C (CNP) e seu receptor  

(NPR-B) 

A família dos peptídeos natriuréticos é composta de: peptídeo 

natriurético atrial (ANP), peptídeo natriurético encefálico (BNP), peptídeo 

natriurético tipo C (CNP) e peptídeo natriurético tipo D (DNP) (13). O DNP é o 

membro mais recentemente descoberto e o seu papel ainda é pouco 

conhecido (14). O ANP e o BNP têm efeitos diurético, natriurético e 

hemodinâmicos (anti-hipetróficos, anti-proliferativos e relaxamento de vasos) 

(13). O CNP não tem ação natriurética clinicamente relevante e desempenha 

um papel importante na regulação da ossificação endocondral (15). Ele está 

presente principalmente na zona hipertrófica da cartilagem de crescimento. 

O CNP estimula a proliferação dos condrócitos e aumenta o número e a 

altura dessas células na zona hipertrófica. Além disso, tem como função 

primordial estimular a síntese de matriz cartilaginosa (4). 

As ações biológicas dos peptídeos natriuréticos são mediadas pela 

ativação de dois subtipos de receptores: receptor tipo A (NPR-A) e receptor 

tipo B (NPR-B). Eles são homodímeros de membrana caracterizados 

estruturalmente por: um domínio extracelular de ligação, um domínio 

transmembrana, um domínio intracelular de homologia à quinase e um com 

atividade guanililciclase (16). O ANP e o BNP são os ligantes endógenos do 

NPR-A, enquanto o CNP se liga preferencialmente ao NPR-B. Após a 

ligação CNP/NPR-B, ocorre ativação da guanililciclase, com formação de 

GMP cíclico (cGMP) (Figura 2) e ativação de proteínas quinases 

dependentes de cGMP I e II (cGK-I e cGK-II), desencadeando uma cascata 
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de fosforilação intracelular responsável por intermediar as ações biológicas 

no CNP (17). 

O gene responsável por codificar o receptor NPR-B (NPR2 – OMIM 

108961) está localizado no 9p13.3, estende-se por 17.317 pares de base e é 

organizado em 22 éxons que codificam uma proteína de 1.047 aminoácidos. 

O gene NPR2 é expresso em diversos tecidos, incluindo o cérebro, hipófise, 

suprarrenal, rim, pulmão, útero e cartilagem de crescimento (4). 

Há ainda o receptor tipo C (NPR-C), que não apresenta atividade 

guanililciclase e participa da internalização e degradação dos ligantes, tendo 

um papel de regulador negativo das ações dos peptídeos natriuréticos (4). 
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Figura 2 -  Representação esquemática do homodímero NPR-B. Após a 
ligação do CNP, ocorre um acúmulo intracelular de cGMP 
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1.3 Modelos animais de alteração na interação CNP e NPR-B 

Camundongos nocaute para o gene do CNP (Nppc) apresentam um 

comprometimento importante do crescimento linear devido a alterações na 

ossificação endocondral. As espessuras das zonas proliferativa e hipertrófica 

da cartilagem de crescimento desses animais encontram-se reduzidas (18). 

Por outro lado, camundongos transgênicos com hiperexpressão do Nppc 

apresentam crescimento linear exagerado, com expansão das zonas 

proliferativa e hipertrófica na cartilagem de crescimento (19).  

Em 2005, estudos de linkage possibilitaram a identificação de uma 

mutação em homozigose no gene Npr2 de camundongos com 

condrodisplasia (Npr2cn). Eram animais espontaneamente mutantes que 

apresentavam nanismo, com encurtamento de membros e cauda. Foi 

identificada uma mutação missense, c.2654T>G, com troca de leucina por 

arginina no códon 885 (p.Leu885Arg), o que altera o domínio da 

guanililciclase. Foi constatado que o nível de cGMP não aumentou após 

estímulo com CNP em condrócitos de camundongos mutantes, 

demonstrando que a mutação diminuiu a atividade da guanililciclase do 

NPR-B (5). 

Em 2007, outro grupo relatou que a presença de uma mutação em 

homozigose no Npr2 era responsável pelo fenótipo de outra linhagem 

espontânea de camundongos pequenos e com membros curtos (Npr2slw) (6). 

Esses animais apresentavam ossificação endocondral deficiente, 

demonstrada pelo número reduzido de condrócitos nas fases proliferativa e 



Introdução  
   
 

10

hipertrófica e redução da espessura total das cartilagens de crescimento das 

tíbias (6). 

Os estudos envolvendo linhagens de animais com mutação 

espontânea do Npr2 não avaliaram o efeito da heterozigose neste gene. 

Entretanto, um estudo envolvendo camundongos heterozigotos para nocaute 

do Npr2 gerados em laboratório (Npr2+/-) mostrou que esses animais tinham 

o comprimento significativamente menor que camundongos selvagens 

(Npr2+/+) (9). 

 

1.4 A importância do sistema CNP/NPR-B em humanos 

Em 2004, Bartels et al. relataram que mutações bialélicas com perda 

de função no gene NPR2 eram causadoras de uma forma de displasia 

esquelética humana, conhecida como displasia acromesomélica tipo 

Maroteaux (AMDM - OMIM 602875) (7). Essa é uma doença descrita no início 

da década de 70 (20), com herança autossômica recessiva e prevalência 

estimada em 1:1 milhão de pessoas. É uma causa de baixa estatura extrema 

pós-natal, sendo a altura final de indivíduos afetados abaixo de 5 desvios-

padrão da média (7). A suspeita clínica de AMDM é geralmente feita até 1 

ano de idade e a radiografia do esqueleto é típica ao redor dos 2 anos. Os 

segmentos médios e distais dos membros são os mais afetados. A 

radiografia das mãos revela metacarpos curtos e falanges com epífises em 

forma de cone. Os ossos longos vão se tornando progressivamente mais 
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curtos. Os corpos vertebrais são ovais na infância e, com o passar dos anos, 

as margens dorsais ficam menores do que as ventrais (21). 

Até o momento, foram descritas 27 mutações diferentes em 32 famílias 

com casos de AMDM, sendo 27 famílias consanguíneas. A maioria dos 

pacientes descritos tem mutação em homozigose no NPR2, enquanto 3 

indivíduos são heterozigotos compostos. Foram reportadas 15 mutações 

missense, 5 frameshift, 4 nonsense e 3 em sítios de splice (7, 8, 22-24). A 

maioria das mutações missense gera receptores que ficam retidos no 

retículo endoplasmático e, consequentemente, não atingem a membrana 

plasmática, o que diminui o número de receptores disponíveis para a ligação 

do CNP (25). Também pode ocorrer comprometimento da ligação ao CNP (25) 

ou da indução da atividade guanililciclase (22). 

Desde 1983, observa-se que os pais de pacientes com AMDM são 

menores que os seus pares (26). Com a identificação das mutações bialélicas 

no NPR2 como causa desta displasia esquelética, foi observado que não só 

os pais, como também irmãos dos pacientes índices, heterozigotos para 

mutações neste gene, eram 5,9 cm menores que controles da mesma 

população (7). Em 2006, Olney et al. (8) fizeram uma associação entre baixa 

estatura e mutações em heterozigose no NPR2. Foi relatado, na família de 

um paciente com AMDM, que familiares portadores da mutação 

p.I364fsX376 eram significativamente menores que os familiares não 

portadores (escore-Z de altura -1,8  1,1 vs. -0,4  0,8; p < 0,0005) (8).  

Levando-se em consideração o banco de dados norte-americano Little 

People of America, tem-se que um em cada 2 milhões de indivíduos são 
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afetados pela AMDM. Admitindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg, um em 

cada 700 indivíduos teria uma mutação em heterozigose no NPR2. E, 

considerando-se indivíduos com baixa estatura idiopática aqueles com 

escore-Z de altura inferior a -2,25, Olney et al. (8) calcularam que um em 

cada 30 indivíduos com baixa estatura idiopática seria portador de mutação 

no NPR2 (8). Porém, esta hipótese não foi comprovada naquele momento. 

Por outro lado, três mutações em heterozigose com ganho de função 

no NPR2 (p.Ala488Pro, p.Arg655Cys, p.Val883Met) foram recentemente 

apontadas como causa de alta estatura (27-29). Estudos funcionais com 

células HEK293A transfectadas com cada uma das três sequências 

mutantes indicaram ativação constitutiva do NPR-B. Adicionalmente, após 

estímulo com CNP, as células com NPR-B mutante tiveram uma produção 

de cGMP significativamente maior do que células com NPR-B selvagem. Os 

pacientes e familiares carreadores das mutações p.Ala488Pro e 

p.Val883Met apresentam, além do crescimento excessivo, escoliose, 

aracnodactilia e hálux desproporcionalmente amplo (27, 29). Esse fenótipo já 

havia sido descrito anteriormente em uma paciente com hiperexpressão do 

gene que codifica o CNP (NPPC) devido a uma translocação balanceada 

t(2;7), reforçando o papel do sistema CNP/NPR-B como regulador 

importante do crescimento (30). 
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2 OBJETIVOS 

 

Pesquisar mutações no gene do receptor tipo B dos peptídeos 

natriuréticos (NPR2) em indivíduos com baixa estatura idiopática. 

Avaliar o impacto funcional das mutações identificadas no NPR2. 

Determinar o fenótipo dos pacientes e familiares com mutações em 

heterozigose no NPR2. 
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3 CASUÍSTICA  

 

3.1 Considerações éticas 

Este estudo foi conduzido de acordo com princípios éticos seguindo 

as orientações contidas na declaração de Helsinki (adotada na 18a 

Assembleia Médica Mundial, Helsinki, Finlândia, 1964). O projeto foi 

aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq- HCFMUSP), protocolo de número 0475/11. Consentimento por 

escrito foi obtido de todos os pacientes maiores de 18 anos ou pais/tutores, 

assim como assentimento por escrito dos pacientes entre 7 e 17 anos.  

 

3.2 Seleção de pacientes 

Foram selecionadas 60 crianças com baixa estatura idiopática 

acompanhadas no ambulatório da unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

Os pacientes foram selecionados seguindo os seguintes critérios: 

Inclusão: 

− Baixa estatura de início pós-natal. 

− Escore de desvio padrão da altura (Z da altura) inferior a -2,0 em 

relação média de estatura da curva de crescimento de referência 

(31).  
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Exclusão: 

− Deficiência de hormônio de crescimento (DGH) 

− Causas conhecidas de baixa estatura após o nascimento como 

presença de distúrbios genéticos e cromossômicos, desnutrição, 

doenças hepáticas, patologias sistêmicas, ósseas ou 

endocrinológicas (32). 

− Presença de mutações nos genes SHOX ou FGFR3, pesquisadas 

nos pacientes com baixa estatura desproporcional. 

Como controles das variantes alélicas encontradas, foram 

selecionados indivíduos adultos saudáveis com escore-Z da altura superior a 

zero. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Estudo Molecular 

4.1.1 Extração do DNA Genômico de Linfócitos Periféricos 

As amostras de DNA foram obtidas a partir de leucócitos de sangue 

periférico dos indivíduos arrolados na pesquisa. Dez mililitros de sangue 

venoso foram coletados em ácido etileno diaminotetracético (EDTA 25 

mM). O botão leucocitário foi obtido a partir da lise dos glóbulos vermelhos 

utilizando-se um volume de solução de lise (NH4Cl a 114 mM, NH4HCO3 a 

1 mM) duas vezes maior que o volume de sangue, incubado a 4oC por 30 

minutos. O material foi centrifugado a 4oC durante 15 minutos com uma 

RCF de 1600 x g (Sorvall, RT7, Germany), sendo desprezado o 

sobrenadante. O procedimento da lise de glóbulos vermelhos foi repetido 

uma vez. 

O botão de células brancas foi suspenso em nove ml de solução de 

lise de glóbulos brancos (NaCl 150 mM, Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 10 

mM pH 8,0) com 180 L de dodecilsulfato de sódio a 10% (SDS) (Sigma, 

St. Louis, MO, USA) e 150 L de proteinase K na concentração de 10 

mg/mL (Gibco BRL, Gaithersburg, MD, USA), e incubado a 37oC por 18 

horas. Após este período, 3,6 ml de solução saturada de NaCl a 6 M foi 

adicionada, seguido de agitação do conjunto vigorosamente durante 15 

segundos. O material foi centrifugado por 15 minutos a 1600 x g. O 

sobrenadante foi transferido para outro tubo e o DNA foi precipitado 
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acrescentando-se dois volumes de etanol absoluto gelado, 

homogeneizando-se cuidadosamente por inversão. O DNA precipitado foi 

retirado do tubo e em seguida lavado em etanol a 70% durante 5 minutos, 

repetindo-se a operação por mais três vezes. Finalmente, o DNA foi lavado 

em etanol absoluto, seguido de secagem por centrifugação a vácuo 

(Eppendorf, Concentrator 5301, Germany). Após o procedimento, o DNA foi 

ressuspenso em tampão TE a 10:0,1 (Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 0,1 

mM, pH 8,0). 

 

4.1.2 Reação de Polimerização em Cadeia (PCR) 

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

reação, foram utilizados 100 a 200 ng de DNA genômico, 200 µM de cada 

desoxinucleotídeo (dNTP), 10 pmol de cada um dos oligonucleotídeos 

inniciadores, 0,25µL de Go Taq DNA Polimerase (Promega), 5,0 µL de 

Green Go Taq Buffer (Promega), 1µL de DMSO (Sigma, USA) e adicionado 

MgCl2 (Invitrogen, Brasil) para se obter concentrações finais variáveis, 

descritas na Tabela 1. As sequências dos pares de oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados para a amplificação do gene NPR2 encontram-se na 

Tabela 1. O protocolo de amplificação consistiu das seguintes etapas: 

desnaturação inicial a 95oC por 5 minutos, seguida de 35 ciclos de 

desnaturação a 94oC por 30 segundos, anelamento a 55oC por 30 segundos 

e extensão a 72oC por 1 minuto, finalizando com a extensão a 72oC por 5 

minutos. Todas as amplificações foram acompanhadas de um controle 

negativo. As amostras amplificadas foram identificadas em gel de agarose a 
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1%, com o uso do corante Blue green Loading Dye I, e observadas em 

transiluminador ultravioleta. 

 

4.1.3 Sequenciamento Automático 

Os produtos de amplificação foram submetidos à purificação 

enzimática com a combinação das enzimas fosfatase alcalina de camarão (2 

UI/L) e exonuclease I (10 UI/L) (PCR product pre-sequencing kit, 

Amersham Life Science, Cleveland, OH, USA) com incubação a 37oC por 15 

minutos seguido de 80oC por mais 15 minutos. A reação de sequenciamento 

foi realizada utilizando o kit ABI PrismTM BigDye Terminator (Perkin Elmer) e 

quantidades variáveis de produto de PCR (10 a 100 ng), de acordo com o 

tamanho do fragmento. Os produtos desta reação foram submetidos à 

eletroforese em sequenciador automático ABI Prism Genetic Analyzer 3100 

automatic DNA sequencer (Perkin Elmer, Foster City, CA). As sequências 

obtidas foram comparadas com as sequências depositadas na base de 

dados do National Center for Biotechnology na Information (NCBI). 
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Tabela 1 -  Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a amplificação do 
gene NPR2 

 

Região 
amplificada 

Oligonucleotídeos iniciadores específicos 
MgCl2 

(mM)* 

Éxon 1 
1F: 5’ CTG GTA GCC CAC TCC TTG C 3’ 1,5 

1R: 5’ GAT CCC AAC CAC CAC ATA CA 3’  

Éxon 2 
2F: 5’ TCT GCT TTG GGG TTG ATA GG 3’ 3,5 

2R: 5’ TTC ATT TTA CTC CTG TGG CTC A 3’  

Éxons 3 e 4 
3-4F: 5’ CAC ACA CAC ACG CAG AGA GA 3’ 2,5 

3-4R: 5’ GTG GGC AAC TCT GCC ATA TT 3’  

Éxons 5 a 7 
5-7F: 5’ GAT CGG GGA AGG GTA GAC TC 3’ 2,5 

5-7R: 5’ TGG ATC TAA GAG ACA ACC AGC A 3’  

Éxons 8 a 10 
8-10F: 5’ CTT CCA GCC CTG TCT CTC AG 3’ 2,5 

8-10R: 5’ CCA CTA CAT AAG AGG ACC TTT CTC 3’  

Éxons 11 e12 
11-12F: 5’ AAA TTG GCT AGA TGG GCA AG 3’ 2,5 

11-12R: 5’ CCA TGG GAA TAA GGG GAG AT 3’  

Éxons 13 e 14 
13-14F: 5’ GCT TAT TAT TTT TGT GGA CCC AAG 3’ 3,5 

13-14R: 5’ CCA TTT CGT ACC TTC TGG ACA 3’  

Éxons 15 e 16 
15-16F: 5’ CAC TTC GCA GTG GTC CTT TC 3’ 3,5 

15-16R: 5’ GCA GCA TAG CTG ATG TGG AG 3’  

Éxons 17 e 18 
17-18F: 5’ GTC TTC CCA GCC ACT TTC CT 3’ 2,5 

17-18R: 5’ CGA AGT ACA CTC CAG CAC CA 3’  

Éxons 19 e 20 
19-20F: 5’ TCT GGT CTC CAG CAT GTC AG 3’ 3,5 

19-20R: 5’ AAA ATA TGC CCG AGG ATG C 3’  

Éxons 21 e 22 
21-22F: 5’ ATT GGG AGG TTG GGC ATA TT 3’ 2,5 

21-22R: 5’ GCA GAG GGC TAC AAC TTC CA 3’  

* - Concentração final de MgCl2 na solução para PCR 
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4.2 Estudo in silico 

Os dados de frequência das variantes alélica observadas nos 

pacientes foram obtidos junto ao banco de dados Exome Aggregation 

Consortium (ExAC) no dia 23 de julho de 2015 na página eletrônica 

http://exac.broadinstitute.org/ (33). As identidades das variantes já 

catalogadas como SNPs foram obtidas na página eletrônica do dbSNP, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp. 

As variantes alélicas encontradas foram avaliadas quanto ao seu 

impacto funcional através dos seguintes modelos de bioinformática: Mutation 

Taster (http://www.mutationtaster.org) (34) e PolyPhen-2 

(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2) (35).  

 

4.3 Estudo Funcional 

As cinco variantes alélicas missense em heterozigose foram 

submetidas a estudo funcional. 

A análise funcional das três primeiras variantes identificadas foi 

realizada na Universidade de Keio, em Tóquio, Japão, com colaboração do 

Dr. Tomonobu Hasegawa. As outras duas variantes encontradas 

posteriormente foram avaliadas funcionalmente na Universidade Autónoma 

de Madri, Espanha, com colaboração da Dra. Karen Heath. 
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4.3.1 Ensaios in vitro 

A sequência de cDNA do NPR-B foi submetida a PCR com 

oligonucleotídeos específicos para a introdução de HindIII na extremidade 5’ 

e XhoI na extremidade 3’. O produto desta PCR foi submetido à digestão 

pelas enzimas HindIII e XhoI para ligação ao vetor pcDNA3.1, de modo a 

gerar pcDNA3.1/NPR-B selvagem (WT). Para a síntese de vetores com 

epítopo de hemaglutinina (HA), mutagênese sítio dirigida foi utilizada para a 

inserção de SacII e HpaI entre os nucleotídeos +55 a +60 e +67 a +72, 

respectivamente. A sequência que codifica o epítopo de HA foi inserida entre 

os sítios de restrição SacII e HpaI.  

Os receptores NPR-B contendo as mutações S76P, R263P e R819C 

foram sintetizados por mutagênese sítio dirigida, de acordo com instruções 

do fabricante (QuickChange XL Site-Directed Mutagenesis Kit; Agillent 

Technologies, Santa Clara, CA). Os receptores NPR-B com as mutações 

A164G e N546Y forma produzidos com instruções de outro fabricante 

(QuikChange Site-Directed Mutagenesis Kit, GE Healthcare, Uppsala, 

Sweden). A inserção de todas as mutações foi confirmada por 

sequenciamento direto. A síntese dos vetores com HA foi realizada seguindo 

as mesmas etapas descritas acima para o receptor selvagem. 

Células COS-7 e U2OS, colocadas em placas de 12 poços, foram 

cultivadas em meio DMEM, com adição de soro fetal bovino a 10% e 

penicilina/estreptomicina a 1%. Essas células foram transfectadas com 

cDNA de NPR-B-WT e de cada um dos mutantes, além do vetor vazio, na 

quantidade de 200 ng de plasmídeo por poço. Foi utilizada Lipofectamina 
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2000 de acordo com o protocolo do fabricante (Life Technologies, Carlsbad, 

CA). Após 48 horas da transfecção, as células transfectadas com cDNA de 

NPR-B-WT e com cada um dos mutantes S76P, R263P e R819C foram 

lisadas com o reagente para extração de proteínas M-PER (Pierece, 

Rockford, IL), na presença de uma solução inibidora de protease a 1%. As 

amostras foram colocadas em géis de dodecil-sulfato de sódio de 

poliacrilamida a 10% e submetidos à eletroforese (SDS-PAGE), sendo 

posteriormente transferidas para membranas de difluoreto de polivinilideno. 

A detecção de HA-NPR-B foi feita por immunoblotting, com o uso de 

anticorpo anti-HA de ratos (1:500; clone 3F10; Roche Applied Science, 

Indianápolis, IN) e anticorpo secundário anti-IgG de rato (1:2500). As 

imagens foram feitas com aparelho apropriado (BioRad, Hercules, CA). Não 

foi realizada análise por Western blot dos mutantes A164G e N546Y. 

Para avaliação do potencial efeito dominante negativo das mutações 

encontradas, as células foram cotransfectadas com quantidades 

equivalentes de cDNA selvagem (HA-NPR-B-WT) adicionadas ao vetor vazio 

ou a cada um dos cinco mutantes (100 ng de cada plasmídeo por poço). 

Após 48 horas da transfecção, as células foram incubadas com e sem 

100 nM de CNP-22 (Bachem, Ltd, UK) em meio Optimem (Invitrogen, 

Carlsbad, CA), por 20 minutos a 37oC. Foi adicionado 0,1 M de HCl a fim de 

parar a reação e as células foram centrifugadas a 600 x g por 10 minutos. O 

GMP cíclico foi medido por ensaio imunoenzimático competitivo de acordo 

com o protocolo do fabricante (cyclic GMP Complete, Enzo Life Science, 

Farmingdale, NY). Todos os experimentos foram realizados mais que duas 
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vezes em triplicata. Diferença estatisticamente significante foi considerada 

com valores de p ≤ 0,05, utilizando-se teste t de Welch. 

 

4.3.2 Microscopia confocal  

Células COS-7, cultivadas em placas com 12 poços, foram 

transfectadas com cDNA de NPR-B-WT e de cada um dos três mutantes 

(S76P, R263P, R819C). As células U2OS foram cotransfectadas com a 

sequência selvagem ou com cada uma das sequências mutantes (A164G, 

N546Y) e com um vetor que expressa um marcador de retículo 

endoplasmático (pRED-Calreticulin/CALR, Origene Technologies Inc, 

Rockville, MD). Após 48 horas da transfecção, as células foram lavadas com 

solução tampão de fosfato e fixadas em paraformaldeído a 4% por 10 

minutos em temperatura ambiente.  

As células COS-7 fixadas foram incubadas com anticorpo anti-HA de 

ratos na concentração de 1:1000 por 30 minutos. Após lavagem com 

solução tampão de fosfato, as essas células forma incubadas com um 

anticorpo de cabra anti-IgG de ratos (Alexa Fluor 568, Life Technologies, 

Carlsbad, CA), a 1:1000 por 30 minutos. As lamelas foram colocadas em 

uma lâmina limpa e montadas com o meio de montagem VECTASHIELD® 

com DAPI (Vector Laboratory, Burlingame, CA). As imagens fluorescentes 

foram tiradas com o uso de microscópio confocal TCS-SP5 (Leica, 

Mannhein, Germany). 
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Em relação às células U2OS, foram utilizados anticorpos monoclonais 

anti-HA de camundongos (Sigma-Aldrich, San Louis, MO) e anticorpos de 

cabra anti-IgG de camundongos (Alexa Fluor 488, Life Technologies), ambos 

diluídos a 1:2000. As células foram contrastadas com DAPI (Sigma-Aldrich) 

e montadas com o meio DePeX (BDH, Merck Chemicals Ltd, UK). As 

localizações intracelulares de NPR-B, CALR e DAPI foram obtidas 

utilizando-se o microscópio fluorescente Leica DM5500B (Leica 

Microsystems GmbH, Germany). Os experimentos foram feitos em replicata. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características da casuística 

A casuística estudada se caracteriza por um predomínio de indivíduos 

do sexo masculino (67%). Na maioria das famílias (72%), pelo menos um 

dos pais tem escore-Z da altura menor que -2,0 (média do escore-Z da altura 

alvo: -1,5 ± 0,7), caracterizando uma alta prevalência de baixa estatura 

familiar. Os pacientes iniciaram o acompanhamento com 9,4 anos na média, 

sendo que a idade de início variou de 1,3 a 16,5 anos. A média do escore-Z 

da altura inicial foi de -2,8. Baixa estatura desproporcional, definida por 

escore-Z da altura sentada dividida pela altura total maior que 2,0, foi 

encontrada em 32% da casuística. Baseado nesta característica, dividimos 

os pacientes como tendo BEI proporcional ou desproporcional. A única 

característica que diferiu entre os dois grupos foi o escore-Z do IMC, que foi 

mais elevado no grupo de baixa estatura desproporcional (0,3 ± 0,7 versus -

0,8 ± 1,3; p = 0,001). As características clínicas da casuística encontram-se 

resumidas na Tabela 2.  

Foram estudados 72 indivíduos controles, sendo 31% do sexo 

masculino, com escore-Z da altura de 1,2 ± 0,7. 
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Tabela 2 -  Características clínicas da casuística de pacientes com BEI 
 

 Baixa estatura idiopática 

 Proporcional Desproporcional Total 

Número de pacientes 41 19 60 

Sexo Masculino (%) 63 74 67 

História familiar de BEI (%) 66 84 72 

Z estatura alvo -1,5 ± 0,7 -1,7 ± 0,7 -1,5 ± 0,7 

Dados da avaliação inicial    

Idade cronológica (anos) 9,2 ± 3,7 9,9 ± 2,8 9,4 ± 3,5 

Z da altura -2,8 ± 0,6 -2,7 ± 0,5 -2,8 ± 0,6 

Z da altura sentada/altura total -0,1 ± 1,2 2,6 ± 0,6* 0,8 ± 1,7 

Z do IMC 0,8 ± 1,3 0,3 ± 0,7* 0,6 ± 1,3 

BEI = baixa estatura idiopática, Z = escore de desvio padrão para idade e sexo 
* - p ≤ 0,001 em relação aos pacientes com BEI proporcionais 
 
 

 

5.2 Resultados Moleculares 

Os achados moleculares do sequenciamento do gene NPR2 estão 

resumidos na Tabela 3. Foram encontradas 7 variantes alélicas em 

heterozigose, sendo 5 não sinônimas.  

Três variantes (c.226T>C / p.Ser76Pro, c.491C>G / p.Ala164Gly e 

c.788G>C / p.Arg263Pro) localizam-se no domínio de ligação ao CNP. A 

variante c.1636A>T / p.Asn546Tyr localiza-se no domínio de homologia à 

quinase e a variante c.2455C>T / p.Arg819Cys localiza-se entre este 

domínio e o domínio guanililciclase. Cada uma destas variantes foi 

identificada em um único paciente. Nestes pacientes, mutações nos genes 

SHOX e FGFR3 foram excluídas em estudos prévios. 
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As 5 variantes não sinônimas não foram encontradas em pelo menos 

140 alelos controles de nossa população. Não há descrição das variantes 

c.226T>C / p.Ser76Pro e c.788G>C / p.Arg263Pro no banco de dados do 

ExAC. As demais variantes alélicas não sinônimas identificadas em nossos 

pacientes foram encontradas em uma frequência significativamente menor (p 

<0,001) do que a observada no ExAC (Tabela 3). 

 

Tabela 3 -  Achados moleculares do sequenciamento do gene NPR2 
 

Localização Gene Proteína dbSNPs 

Frequência alélica 

Estudo 
atual 

ExAC 

Éxon 1 

c.18T>C 

c.226T>C 

c.491C>G 

p.Leu6Leu 

p.Ser76Pro 

p.Ala164Gly 

rs2228580 

 

rs62637657 

25%  

0,8%  

0,8% 

24% 

Não descrita 

0,003% 

Éxon 2 c.788G>C p.Arg263Pro  0,8% Não descrita

Éxon 10 c.1636A>T p.Asn546Tyr rs138315850 0,8% 0,002% 

Éxon 11 c.1794C>T p.Tyr598Tyr rs5812 25% 23% 

Éxon 16 c.2455C>T p.Arg819Cys  0,8% 0,002% 
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5.3 Resultados do estudo in silico 

Dentre as cinco variantes alélicas missense avaliadas pelos estudos 

in silico, quatro foram preditas como potencialmente danosas à função do 

NPR-B (Tabela 4). Os escores de predição do efeito funcional de cada uma 

delas encontram-se resumidos na Tabela 4.  

 

Tabela 4 -  Escores de predição do efeito funcional das variantes missense 
em heterozigose no NPR2 

 

Mutação 
Mutation Taster  Polyphen2 

Escore * Predição  Escore* Predição 

p.Ser76Pro 0,95 Causadora de doença  0,97 Provavelmente danosa 

p.Ala164Gly 0,56 Polimorfismo  0,06 Benigna 

p.Arg263Pro 0,74 Causadora de doença  0,87 Possivelmente danosa 

p.Asn546Tyr 1 Causadora de doença  0,88 Possivelmente danosa 

p.Arg819Cys 1 Causadora de doença  1 Provavelmente danosa 

*- Quanto mais próximo ao valor de 1, mais potencialmente danosa é a variante 
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5.4  Segregação das variantes alélicas missense no NPR2 nas famílias 

dos pacientes afetados 

As variantes p.Ser76Pro, p.Arg263Pro e p.Arg819Cys segregam 

claramente com o fenótipo de baixa estatura nas famílias (Figura 3). De 

maneira distinta, as variantes p.Ala164Gly e p.Asn546Tyr estão presentes 

nos pacientes, mas não nas suas mães que também apresentam baixa 

estatura (Figura 3). 

 

 

Figura 3 -  Segregação das variantes alélicas no NPR2 nas famílias dos 
pacientes afetados. Os carreadores das variantes são denominados N/M. Os 
números abaixo dos indivíduos correspondem ao escore-Z da altura. As setas 
indicam os probandos de cada família. Os símbolos cheios referem-se a indivíduos 
com baixa estatura 
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5.5  Resultados do estudo funcional das variantes p.Ser76Pro, 

p.Arg263Pro e p.Arg819Cys no NPR2 

 

5.5.1 Ensaios in vitro de geração de cGMP 

A análise por Western blot confirmou a expressão das três proteínas 

mutantes, comparável à expressão do NPR-B selvagem, a cerca de 120KD 

(Figura 4). Nota-se que as expressões das variantes HA-S76P e HA-R263P 

foram detectadas em apenas uma banda, enquanto as proteínas selvagem e 

HA-R819C foram detectadas em duas bandas distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Western blot do extrato de proteínas celulares de células 
transfectadas com HA-NPRB selvagem, HA-S76P, HA-R263P e HA-R819C 
e demonstração do vetor vazio. Utilizado como anticorpo primário anti-HA 

 

   

Selvagem  Vetor 
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A produção de cGMP foi avaliada em cada um dos três tipos de 

células transfectadas com as sequências mutantes, na célula com NPR-B 

selvagem e em células controle transfectadas com o plasmídeo vazio. Após 

tratamento com CNP na concentração de 100nM, a produção de cGMP 

aumentou em cem vezes nas células selvagens em comparação às células 

sem o NPR2. A produção de cGMP foi significantemente menor nos três 

tipos de células com NPR2 mutante (p<0,001), demonstrando um prejuízo 

funcional das proteínas p.Ser76Pro, p.Arg263Pro e p.Arg819Cys (Figura 5). 

De modo a confirmar o efeito dominante negativo das três mutações, 

as células cotransfectadas com o gene selvagem e cada um dos mutantes 

mostraram uma diminuição significativa na produção de cGMP após 

estímulo com CNP em comparação às células transfectadas com o gene 

selvagem e o vetor vazio (p < 0,001) (Figura 6). 
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Figura 5 -  Células COS-7 transfectadas com HA-NPR-B selvagem, cada 
um dos mutantes (HA-S76P, HA-R263P e HA-R819C) e com o vetor vazio 
foram incubadas com 100 nM de CNP por 20 minutos. Os resultados 
mostram produção diminuída de cGMP após estímulo com CNP em células 
transfectadas com os três diferentes mutantes 

 

 

Figura 6 -  Avaliação do efeito dominante negativo das três proteínas 
mutantes sobre a selvagem. Células COS-7 foram cotransfectadas com 
quantidades equivalentes de cDNA selvagem mais o vetor vazio ou mais 
cada cDNA mutante (relação cDNA selvagem: mutante de 1:1). Os 
resultados mostram produção diminuída de cGMP após estímulo com CNP 
em células cotransfectadas com cada um dos três mutantes 

P > 0,05
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5.5.2 Microscopia confocal 

A localização do NPR-B na membrana celular foi avaliada para testar 

a hipótese de que essas mutações potencialmente levariam a um defeito no 

tráfego dos receptores em direção à membrana. O NPR-B selvagem foi 

observado na membrana celular (visto em vermelho), assim como o mutante 

Arg819Cys. Por outro lado, os receptores mutantes Ser76Pro e Arg263Pro 

não foram localizados na membrana celular (Figura 7). 

 

Figura 7 -  Avaliação da localização celular do NPR-B. As linhagens 
celulares COS-7 foram submetidas à imunofluorescência indireta, através do 
anticorpo primário de rato anti-HA e anticorpo secundário Alexa Flour 568 
anti-rato (vermelho). O núcleo celular, corado com DAPI, é visto em azul 
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5.6  Resultados do estudo funcional das variantes p.Ala164Gly e 

p.Asn546Tyr no NPR2 

 

5.6.1 Ensaios in vitro de geração de cGMP 

Células COS-7 transfectadas com as sequências selvagem, com o 

vetor vazio e com cada uma das sequências mutantes foram avaliadas 

quanto à produção de cGMP. Após estímulo com CNP, as células com as 

variantes p.Ala164Gly e p.Asn546Tyr apresentaram uma redução de 19% e 

31%, respectivamente, na síntese de cGMP (Figura 8). 

Entretanto, as células cotransfectadas com quantidades equivalentes 

de cDNA selvagem e cada um dos mutantes não mostraram uma redução 

significativa na produção de cGMP em relação a células com o cDNA 

selvagem e o vetor vazio (Figura 9). Isso sugere que as variantes 

p.Ala164Gly e p.Asn546Tyr não apresentam um efeito dominante negativo 

em heterozigose. 
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Figura 8 -  Células COS-7 transfectadas com HA-NPR-B selvagem, cada 
um dos mutantes (HA-A164G e HA-N546Y) e com o vetor vazio foram 
incubadas com 100 nM de CNP por 20 minutos. Os resultados mostram 
produção diminuída de cGMP após estímulo com CNP em células 
transfectadas com os dois diferentes mutantes. * p<0,05 e ** p<0,01 
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Figura 9 -  Ausência de efeito dominante negativo das duas proteínas 
mutantes sobre a selvagem. Células COS-7 foram cotransfectadas com 
quantidades equivalentes de cDNA selvagem mais o vetor vazio ou mais 
cada cDNA mutante (relação cDNA selvagem: mutante de 1:1). Os 
resultados mostram produção semelhante de cGMP após estímulo com CNP 
em células cotransfectadas com cada um dos dois mutantes 

 



Resultados  
   
 

 

41

5.6.2 Microscopia confocal 

A localização do NPR-B em células U2OS foi realizada para se avaliar 

o impacto das variantes p.Ala164Gly e p.Asn546Tyr no tráfego dos 

receptores até a membrana celular. Ambos receptores mutantes foram 

observados na membrana celular (visto em verde), assim como o NPR-B 

selvagem, e não se colocalizaram com o retículo endoplasmático (visto em 

vermelho) (Figura 10). 

 

 

Figura 10 -  Avaliação da localização celular do NPR-B. As linhagens 
celulares U2OS foram submetidas à imunofluorescência indireta, através do 
anticorpo primário de camundongo anti-HA e anticorpo secundário Alexa 
Flour 488 anti-camundongo (verde). O retículo endoplasmático, corado com 
CALR, é visto em vermelho. O núcleo celular, corado com DAPI, é visto em 
azul 
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5.7   Caracterização fenotípica dos pacientes heterozigotos para as 

variantes alélicas funcionalmente deletérias no NPR2 

Os três pacientes carreadores das mutações são do sexo masculino. 

As características clínicas e laboratoriais desses pacientes encontram-se 

resumidas na Tabela 5.  

 

5.7.1 Paciente com a mutação p.Ser76Pro 

Em sua primeira consulta, com 12,9 anos, o paciente apresentava 

baixa estatura com discreta desproporção corporal, IMC normal, idade óssea 

compatível com idade cronológica e já havia iniciado a puberdade (estádio 3 

de Tanner) (Tabela 5). A avaliação hormonal revelou uma resposta normal 

do GH ao estímulo com clonidina e níveis puberais de gonadotrofinas e 

testosterona. A radiografia de esqueleto não evidenciou alterações. Foi 

iniciado rhGH (50µg/Kg/d), mantido até os dias atuais, e letrozol (2,5mg/d), 

do qual o paciente fez uso por 2 anos (Figura 11). Com o tratamento, o IGF-

1 chegou a 968ng/mL (escore-Z: +2,2) e o IGFBP-3 a 8,7µg/mL (escore-Z: 

+1,5). O escore-Z da altura se manteve estável durante o tratamento, mas a 

previsão da altura adulta baseada na idade óssea aumentou de 156 cm para 

167,4 cm. Na última consulta, com 15,6 anos, apresentava escore-Z da 

altura de -2,1 e velocidade de crescimento de 6 cm/ano. A mutação 

p.Ser76Pro também foi identificada no pai do paciente (145 cm) e na irmã de 

18 anos (139 cm), que notavelmente também apresenta desproporção 

corporal discreta (escore-Z da altura sentada/altura total: +2,0). A mãe do 

paciente, com 153 cm, tem o genótipo do NPR2 normal (Figura 12). 
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Figura 11 -  Curva de crescimento do paciente com a mutação p.Ser76Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 -  Heredograma da família do paciente com a mutação 
p.Ser76Pro. Os carreadores da mutação são denominados N/M. Os 
números abaixo dos indivíduos correspondem ao escore-Z da altura. Os 
símbolos sólidos representam os indivíduos com baixa estatura 
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5.7.2 Paciente com a mutação p.Arg263Pro 

O paciente apresentou-se aos 9,4 anos de idade, com baixa estatura 

proporcional, IMC adequado e idade óssea atrasada (Tabela 5). Ele tinha 

histórico de tireoide sublingual, com hipotireoidismo adequadamente tratado 

desde os 5 anos. Os exames hormonais mostraram níveis normais de IGF-1 

e IGFBP-3 e reposta adequada do GH ao estímulo com clonidina. O 

paciente foi tratado com rhGH (33µg/Kg/d) por 3,3 anos e análogo de GnRH 

por 1ano e meio, tendo atingido altura adulta de 158 cm (escore-Z da altura 

final: -2,5) (Figura 13). Após 1 ano de tratamento, o IGF-1 foi 720ng/mL 

(escore-Z: +1,1), tendo atingido o valor de 1180ng/mL (escore-Z: +2,9) após 

a suspensão do análogo de GnRH. Tanto o pai do paciente (156 cm), quanto 

o avô paterno (150 cm), eram heterozigotos para a mutação p.Arg263Pro. Já 

sua mãe (156 cm) e irmã (126 cm com 9,4 anos) não apresentaram a 

mesma alteração no NPR2 (Figura 14). 
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Figura 13 -  Curva de crescimento do paciente com a mutação p.Arg263Pro 

 
Figura 14 -  Heredograma da família do paciente com a mutação 
p.Arg263Pro. Os carreadores da mutação são denominados N/M. Os 
números abaixo dos indivíduos correspondem ao escore-Z da altura. Os 
símbolos sólidos representam os indivíduos com baixa estatura 

1

1 

1

2

2

2 

3 4 

P

I. 

II. 

III. 



Resultados  
   
 

 

46

5.7.3 Paciente com a mutação p.Arg819Cys 

Em sua primeira avaliação, com 11,1 anos, o paciente apresentava 

baixa estatura proporcional, IMC normal com leve hipertrofia muscular e 

idade óssea compatível com a idade cronológica (Tabela 5). As dosagens de 

IGF-1 e IGFBP-3 foram normais. A radiografia de esqueleto mostrou 

metacarpos curtos (Figura 15). Ele iniciou a puberdade aos 12,1 anos, com 

131 cm e previsão de altura adulta baseada na idade óssea de 160 cm. 

Nesse momento, foi iniciado tratamento com rhGH (50µg/Kg/d) e análogo de 

GnRH. Durante o tratamento, o valor do IGF-1 chegou a 838ng/mL (escore-

Z: +2,6). O análogo de GnRH foi suspenso após 2,7 anos, com altura de 

147,1 cm, e a puberdade evoluiu normalmente. Na última consulta 

ambulatorial do paciente, com 19,2 anos e na qual foi suspenso o uso de 

rhGH, a velocidade de crescimento estava em 1,0 cm/ano e a sua altura era 

de 163,5 cm (escore-Z: -1,7) (Figura16). Nessa ocasião, observou-se 

acentuação do aspecto musculoso (Figura 17) apesar do hábito sedentário. 

O pai do paciente (175 cm) não tem a alteração no NPR2. A mãe, com altura 

no limite inferior da normalidade (152 cm), mas com proporção corporal 

alterada (escore-Z da altura sentada:altura total = +3,3), tem a mutação 

p.Arg819Cys (Figura 18). A radiografia das mãos da mãe não evidenciou 

metacarpos curtos. 
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Figura 15 -  Radiografia da mão do paciente com a mutação p.Arg819Cys 
demonstrando metacarpos curtos 

 

 

Figura 16 -  Curva de crescimento do paciente com a mutação p.Arg819Cys 
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Figura 17 -  Foto do tronco do paciente portador da mutação p.Arg819Cys 
aos 19 anos evidenciando hipertrofia muscular 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 18 -  Heredograma da família do paciente com a mutação 
p.Arg819Cys. Os carreadores da mutação são denominados N/M. Os 
números abaixo dos indivíduos correspondem ao escore-Z da altura. Os 
símbolos sólidos representam os indivíduos com baixa estatura 
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Tabela 5 -  Características clínicas e laboratoriais dos três pacientes com 
mutações em heterozigose no NPR2  

 

Paciente 1 2 3 

Mutação no NPR2 p.Ser76Pro p.Arg263Pro p.Arg819Cys 

Sexo Masculino Masculino Masculino 

escore-Z da altura do pai -4,5a -2,8a 0 

escore-Z da altura da mãe -1,6 -1,0 -1,7a 

Primeira avaliação    

Idade (anos) 12,9 9,8 11,2 

Idade óssea (anos) 13 7,5 10 

escore-Z da altura -2,1 -2,8 -2,8 

escore-Z da envergadura -3,7 -2,5 -4,0 

escore-Z da mão -1,8 ND -2,7 

escore-Z da altura sentada:altura 
total 

2,3 0 1,3 

escore-Z do IMC 0,4 0,4 1,6 

Última avaliação    

Idade (anos) 15,6 20,8 19,2 

Idade óssea (anos) ND 19  

escore-Z da altura -2,1 -2,5 -1,7 

Avaliação laboratorial antes do 
tratamento 

   

Pico de GH no teste de estímulo 
(ng/ml)b 

19,4 5,9 ND 

escore-Z do IGF-1 ND 0,3 0,2 

escore-Z do IGFBP-3 ND -1,6 0 

ND: não disponível 
a presença da mutação em heterozigose 
b pico de GH considerado normal acima de 3,3 ng/ml (36) 
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6 DISCUSSÃO 

 

Fatores hereditários explicam aproximadamente 80% da variabilidade 

da altura em humanos (37). Embora polimorfismos comuns sejam 

significativamente associados à altura de indivíduos saudáveis, a influência 

individual de cada variante polimórfica é pequena (ao redor de 4 mm). Há 

evidências de que variantes genéticas raras influenciam a estatura de modo 

mais expressivo (38). Até o momento, defeitos em poucos genes foram 

associados ao fenótipo de baixa estatura idiopática (39-44).  

Há ampla evidência científica que indica a importância da via 

CNP/NPR-B na condrogênese e no crescimento linear (4, 5, 9, 18, 27). A ação do 

sistema do peptídeo natriurético no crescimento longitudinal é parcialmente 

explicada pela capacidade da transdução do sinal pelo NPR-B de inibir a 

cascata da MAPK na via de sinalização do FGFR3 (OMIM 134934) (45). 

Mutações ativadoras do FGFR3, que como consequência levam à ativação 

sustentada da via MAPK, são causadoras da acondroplasia (OMIM 100800) 

e hipocondroplasia (OMIM 146000) (46), duas importantes displasias 

esqueléticas associadas à baixa estatura com encurtamento dos membros. 

O uso de CNP e de seus análogos foi estudado em modelos animais de 

acondroplasia, com melhora do crescimento e recuperação do fenótipo 

esquelético (47, 48). O CNP recombinante humano, denominado BMN-111 

(vosoritide), está em fase 2 de estudo clínico, com o objetivo de se avaliar a 

segurança, a tolerabilidade e a eficácia em crianças com acondroplasia 

(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02055157). 



Discussão  
   
 

 

52

Outro fator que reforça a influência da via CNP/NPR-B no crescimento 

é a sua relação com o gene SHOX (OMIM 312865), cuja haploinsuficiência é 

causa já bem estabelecida de baixa estatura (49). Sabe-se que o SHOX induz 

à expressão do gene NPPB, que codifica o peptídeo natriurético encefálico, 

outro importante ligante do NPR-B (50). Dessa forma, a ativação do SHOX 

pode estimular diretamente a via do NPR-B ou aumentar a concentração 

local de CNP através da saturação do receptor NPR-C. 

Baseado na baixa estatura de familiares de pacientes com AMDM, foi 

sugerido que mutações em heterozigose no NPR2 poderiam ser 

responsáveis pela baixa estatura de crianças classificadas como tendo BEI 

(8, 22). No estudo atual, nós identificamos 5 variantes alélicas missense em 

heterozigose em um grupo de 60 pacientes, e 3 foram classificadas como 

provavelmente patogênicas por múltiplas linhas de evidência. 

A perda da função do NPR-B causada pelas variantes p.Ser76Pro, 

p.Arg263Pro e p.Arg819Cys foi confirmada pela ausência de elevação da 

atividade da guanililciclase após estímulo com CNP (Figura 5). 

Adicionalmente, após transfecção selvagem/mutante, observou-se que 

essas variantes em heterozigose levam a um efeito dominante negativo 

(Figura 6). A análise da microscopia confocal demonstrou que o mutante 

p.Arg819Cys apresenta, pelo menos em parte, um tráfego normal para a 

membrana celular. Por outro lado, a perda de função dos mutantes 

p.Ser76Pro e p.Arg263Pro pode ser devida à retenção desses receptores no 

retículo endoplasmático, um mecanismo já descrito para outras mutações 

missense no NPR2 (25). No nosso experimento de Western blot, o NPR-B 
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selvagem foi observado em duas bandas, assim como o p.Arg819Cys, o que 

reflete duas diferentes glicoformas (51, 52). Já os mutantes p.Ser76Pro e 

p.Arg263Pro foram expressos em uma única banda, sugerindo um defeito na 

glicosilação dessas proteínas. Uma forma truncada do NPR-B (NPR-B-490) 

que também é menos glicosilada exerce efeito dominante negativo sobre o 

receptor selvagem. É postulado que a glicosilação incompleta impede que 

dímeros formados pelo receptor selvagem e mutado alcancem a membrana 

celular (51). É possível que o mesmo mecanismo explique o efeito dominante 

negativo dos mutantes p.Ser76Pro e p.Arg263Pro. Em relação ao mutante 

p.Arg819Cys, postulamos que ele forma um heterodímero com o NPR-B 

selvagem e interfere na transdução do sinal de maneira dominante negativa, 

mecanismo previamente sugerido para uma mutação localizada no domínio 

de homologia à quinase (22). Entretanto, estudos adicionais são necessários 

para se compreender completamente os mecanismos responsáveis pelo 

efeito dominante negativo de cada mutação. Além disso, é importante 

ressaltar que os estudos funcionais realizados neste trabalho não permitem 

avaliar o efeito de haploinsuficiência. 

Todas as mutações missense relatadas em pacientes com AMDM 

determinam uma diminuição drástica da atividade da guanililciclase após o 

estímulo com CNP (22, 25), semelhante ao observado com as variantes 

p.Ser76Pro, p.Arg263Pro e p.Arg819Cys identificadas em pacientes com 

BEI. Em contraste, as variantes p.Ala164Gly e p.Asn546Tyr levam a uma 

discreta redução na síntese de cGMP (Figura 8), o que nos sugere que o 

impacto funcional dessas variantes não é significativo. Além disso, não foi 
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visto um efeito dominante negativo após transfecção selvagem/mutante 

(Figura 9) e os receptores com estas variantes se localizam, como esperado, 

na membrana plasmática (Figura 10).  

Considerando a falta de segregação familiar conclusiva e a ausência 

de efeito funcional deletério na proteína (53), as variantes p.Ala164Gly e 

p.Asn546Tyr são classificadas como benignas. Já as variantes p.Ser76Pro, 

p.Arg263Pro e pArg819Cys são classificadas como provavelmente 

patogênicas, pois são funcionalmente deletérias, apresentam segregação 

positiva, comprometimento em estudos in silico e sabe-se que variantes 

missense diversas no NPR2 levam a AMDM em homozigose (53). 

A análise de segregação nas famílias com variantes alélicas 

provavelmente patogênicas no NPR2 revela um padrão de herança 

autossômica dominante. Há um fenótipo variável em relação à intensidade 

da baixa estatura, proporções corporais e anormalidade esquelética 

inespecífica, mesmo considerando membros de uma mesma família. Por 

exemplo, na família com a mutação p.Arg819Cys, o paciente tem baixa 

estatura proporcional e aspecto musculoso, enquanto a mãe tem a altura no 

limite inferior da normalidade com desproporção corporal. Recentemente, 

essa mesma mutação foi descrita em um paciente espanhol com baixa 

estatura desproporcional e hipertrofia muscular (54). 

Esse fenótipo variável é observado também em famílias com 

deficiência isolada do SHOX (49). E de forma interessante, há sobreposição 

de características clínicas entre pacientes heterozigotos para mutações no 

SHOX e NPR2. Recentemente, mutações em heterozigose no NPR2 foram 
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identificadas em 3% de uma coorte de pacientes com baixa estatura 

desproporcional com suspeita de discondroesteose de Léri-Weill e sem 

defeitos no SHOX (54). 

É interessante notar que nenhum dos pacientes apresentou mudança 

no canal de crescimento após a introdução do rhGH. Somente o paciente 

com a mutação p.Arg819Cys teve uma melhora do escore-Z da altura, 

observada na última consulta. Há de se considerar que todos os pacientes 

iniciaram o tratamento já na puberdade, o que pode ter contribuído para a 

resposta insatisfatória. Previamente, há a descrição de um paciente com 

mutação em homozigose no NPR2 que recebeu tratamento com rhGH 

(50µg/Kg/d) por 4 anos, cujo escore-Z da altura diminuiu de -6,3 para -7,2 (8). 

E, mais recentemente, há relatos de 5 pacientes com mutações em 

heterozigose no NPR2 tratados com rhGH com respostas bastante variáveis 

(54-56).  

Em resumo, nós identificamos mutações em heterozigose no NPR2 

em 5% dos pacientes inicialmente classificados como tendo BEI. Em 

contraste com mutações em homozigose neste gene, que levam à baixa 

estatura grave com fenótipo esquelético típico, mutações em heterozigose 

no NPR2 estão associadas a alterações leves e variáveis no crescimento, 

sem fenótipo característico. 

Após a publicação do nosso trabalho, dois outros estudos reforçaram 

o papel de mutações em heterozigose no NPR2 como causa de baixa 

estatura. Um estudo japonês identificou 2 mutações em heterozigose no 

NPR2 em uma coorte de 101 pacientes com BEI (55). Em outro estudo, foram 
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encontradas mutações em heterozigose no NPR2 em 1,9% de 320 pacientes 

com BEI e, considerando só os pacientes com baixa estatura familiar, essa 

prevalência foi de 13,6% (56).  

Nossos resultados e os estudos subsequentes indicam que mutações 

em heterozigose no NPR2 são uma causa importante de baixa estatura não 

sindrômica familiar. E, no nosso serviço, com a maior disponibilidade do 

sequenciamento paralelo de larga escala, o gene NPR2 foi incluído em 

painéis para o diagnóstico de crianças com baixa estatura idiopática. Com 

essa medida, objetivamos diminuir a realização de exames desnecessários, 

aliviar a ansiedade dos pais e dar continuidade aos estudos para se 

aprimorar a abordagem terapêutica de crianças com mutações em 

heterozigose no NPR2. 
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7 CONCLUSÕES  

 

Foram identificadas mutações em heterozigose no gene NPR2 em 3 

de 60 pacientes com baixa estatura inicialmente classificada como 

idiopática.  

Os receptores NPR-B com as mutações p.Ser76Pro, p.Arg263Pro e 

pArg819Cys exercem um efeito dominante negativo sobre o receptor 

selvagem e são responsáveis por um prejuízo funcional na via de sinalização 

do NPR-B.  

Mutações em heterozigose no NPR2 determinam baixa estatura com 

modo de herança autossômica dominante, com penetrância completa e 

fenótipo variável. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 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: “Pesquisa de mutações no gene do receptor do 

peptídeo natriurético do tipo C (NPR2) em indivíduos com baixa estatura idiopática”.  
PESQUISADOR : Alexander Augusto de Lima Jorge 

CARGO/FUNÇÃO: Médico Responsável e Professor da Faculdade de Medicina –USP INSCRIÇÃO 
CONSELHO REGIONAL Nº  80.218 

UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de Endocrinologia e Metabologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 4 anos 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s): O senhor(a) e/ou seu filho(a) está sendo 

convidado a participar deste estudo que visa avaliar, sob o ponto de vista genético, 

crianças com baixa estatura sem causa definida. O estudo tem como objetivo 

identificar e avaliar possíveis alterações no gene NPR2 que é responsável por 

regular o crescimento do esqueleto – principalmente dos ossos longos. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros: nenhum. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – Serão coletados 

2 tubos pequenos ou dez mililitros (10ml) de sangue venoso para obter material 

genético (DNA) que será utilizado para o estudo. 

4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 

3; Apenas os relacionados à coleta de sangue simples: dor mínima no local da 

punção e risco mínimo de formar mancha roxa local (equimose) ou de infecção 

local. 

5 – Benefícios para o participante: O estudo não traz benefícios diretos aos 

envolvidos. Porém, nosso estudo ajudará a identificar uma causa genética / familiar 

de baixa estatura. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais 

o paciente pode optar; não existe 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o Prof. Dr Alexander Augusto de Lima Jorge. 

que pode ser encontrado no endereço - Faculdade de Medicina da USP (LIM-25) - 

Av. Dr. Arnaldo, 455 5º andar sala 5340 CEP 01246-903 São Paulo – SP  

Telefone(s) (55 11) 3061-7252. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 

a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da FMUSP – Av. Dr, Arnaldo 455 – São Paulo – SP – CEP 01246-903, telefone: 

3061-7412, – E-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br 
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8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: 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. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Pesquisa de mutações no gene 

do receptor do peptídeo natriurético do tipo C (NPR2) em indivíduos com baixa 

estatura idiopática”. Eu discuti com o Dr. Alexander Augusto de Lima Jorge sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

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

Assinatura da testemunha  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. 

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

Assinatura do responsável pelo estudo  Data         /       /        
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