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RESUMO

Carvalho RA. Avaliação do método de sequenciamento de nova geração no
diagnóstico genético de neoplasia endócrina múltipla tipo 1 [Dissertação]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.
A neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (NEM1) é uma doença genética, de
herança autossômica dominante, caracterizada pelo desenvolvimento de
tumores endócrinos acometendo, principalmente, hipófise, paratireoide e
pâncreas/duodeno endócrinos. É causada, principalmente, por mutação
germinativa no gene supressor tumoral MEN1 (11q13). A tumorigênese segue o
modelo de Knudson (1971). O diagnóstico genético de famílias com NEM1
reconhece os portadores assintomáticos de mutação MEN1, permite o
diagnóstico e tratamento precoce de tumores, promove a redução da morbimortalidade relacionada à NEM1 e exclui familiares não portadores de mutação
do rastreamento clínico periódico. O diagnóstico genético de NEM1 tem sido
realizado por meio da técnica de sequenciamento Sanger. Entretanto, limitações
desta técnica a tornam menos custo efetiva, devido a sua reduzida capacidade
de geração de dados, que leva a necessidade de obtenção de produtos de PCR
de até 700 pb para adequada leitura do sequenciamento. Além disto, condições
específicas do gene MEN1, como a ausência de "hot spots" mutacionais, levam
a necessidade de sequenciamento de toda sua extensão (7Kb) e contribuem
para tornar esta técnica laboriosa e dispendiosa. A subdivisão do gene para
sequenciamento Sanger pode ocultar informações, principalmente de regiões
intrônicas, que podem ser importantes para o desenvolvimento da doença. Tais
dificuldades impedem a incorporação do diagnóstico gênico de NEM1 na prática
clínica. Desde 2005, estão disponíveis tecnologias denominadas NGS (NextGeneration Sequencing), que consistem em ferramentas para o sequenciamento
genético com capacidade aumentada de geração de dados, tornando-as mais
atrativas e de melhor custo-benefício. O NGS confere, ainda, maior velocidade
ao processo de obtenção de dados e detém a capacidade de realizar a leitura
completa do gene, incluindo regiões promotoras e intrônicas. Por isto, torna a
leitura mais ampla e informativa, sem desconsiderar aspectos qualitativos.
Dentre várias opções de NGS disponíveis, plataformas leves são consideradas
mais adequadas para aplicação clínica, destacando-se as plataformas Ion PGM
e Illumina MiSeq. Uma forte tendência tem sido mostrada de migração do
sequenciamento Sanger para o NGS, incluindo a aplicação da mesma em
diagnóstico genético de doenças complexas e de câncer hereditário. Entretanto,
não há estudos prévios envolvendo NGS em NEM1. Diante disto, foi avaliado a
qualidade desta técnica como método de diagnóstico genético em NEM1 em
comparação ao sequenciamento Sanger. Objetivos: validação da técnica de
NGS utilizando como parâmetro o sequenciamento Sanger; avaliação da
sensibilidade, especificidade e relação custo-benefício do NGS. Para tal, foram
analisados 76 casos-índices com diagnóstico clínico de NEM1 na plataforma
Illumina MiSeq. As análises foram subdivididas em duas fases. O enriquecimento
da região genômica do gene MEN1 foi realizado por meio de PCR longa. Com

base nos dados obtidos foi possível aferir 96% de reprodutibilidade entre as
diferentes fases do estudo e aproximadamente 99% de precisão para detecção
de variantes. Exatidão, sensibilidade e especificidade resultaram em 100%. Não
houve falsos-positivos ou negativos. A técnica de NGS também se mostrou mais
custo-efetiva do que o sequenciamento Sanger. Este estudo permitiu validar e
introduzir esta técnica como ferramenta de diagnóstico gênico de NEM1 para
rastreamento genético de casos-índices.
Descritores: Análise de sequência de DNA; diagnóstico; Neoplasia endócrina
múltipla tipo 1; Técnicas genéticas; Variação estrutural do genoma.

ABSTRACT

Carvalho RA. Evaluation of next generation sequencing in genetic diagnosis of
multiple endocrine neoplasia type 1 [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016.
The multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) is a genetic, autossomic and
dominant disease and is correlated with the development of endocrine tumors
affecting pituitary gland, parathyroid, endocrine pancreas or duodenum. It is
mainly caused by a germinative mutation in tumor suppressor gene MEN1
(11q13). The tumorigenesis follow the Knudson's model (1971). Genetic
diagnosis of families with MEN1 is essential to recognizes asymptomatic mutation
carriers, and allows an earlier detection and treatment of tumors leading to a
reduction of mortality and morbidity associated to MEN1. Furthermore, it can
exclude family members that do not carry mutations from the periodical
screening. The genetic diagnosis for MEN1 is held using Sanger sequencing.
However, limitations of this technique make it less cost-effective, mostly, the less
capacity of data generation that leads to the need of PCR products up to 700 bp
to obtain a suitable read. Moreover, specific conditions of the MEN1 gene
contributes to make this process more laborious and expensive, like the need to
read all gene sequence (7kb) to make a correct analysis due to the absence of
"hot spots". This way, the need of "fragmentation" to allow the sequencing can
hide important information to disease development, mostly in introns. These
limitations preclude the clinical application of genetic diagnosis of MEN1. Since
2005, new technologies are available; they are called Next Generation
Sequencing (NGS) and consist in a new tool that allow the same sequencing, but
with a larger data generation capacity, making them more attractive and costeffective. The NGS also gives a higher speed to the process of data acquiring
and allows the complete read of gene, including promoters and introns.
Therefore, it makes the results more informative, not forgetting quality aspects.
Among lot of options of NGS available, lighter platforms are recommended, for
example, Ion PGM and Illumina MiSeq. A strong tendency has been shown in
order to change the Sanger sequencing to NGS, including clinical application to
genetic diagnosis of complex diseases and inherited cancer. However, there is
not previous studies evaluating NGS to MEN1 genetic diagnosis. Thus, present
study evaluated NGS as a genetic diagnosis method for MEN1, comparing with
Sanger sequencing. This study aimed to validate the NGS method using as
model the Sanger sequencing and evaluated sensibility, specificity and costeffectiveness of NGS. For this purpose, 76 index-cases with clinical MEN1
diagnosis were analyzed on Illumina MiSeq. Analyzes were divided in two
phases. After analyzes, 96% of reproducibility and 99% of precision were
calculated. Accuracy, sensibility and specificity were resulted in 100%. There
were not falses negatives or positives. NGS showed more cost-effectiveness with
lower costs. This study allowed validation of genetic screening of MEN1 indexcases applying NGS platform.
Descriptors: Sequencing analysis, DNA; diagnosis; Multiple Endocrine
Neoplasia type 1; Genetic techniques; Genomic structural variation.
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1.

Neoplasia endócrina múltipla tipo 1

Padrão de herança, diagnóstico clínico e gênico, penetrância, variante fenotípica
A neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (NEM1) é uma síndrome genética de padrão
de herança autossômico dominante cuja prevalência é estimada em 1:30.000. A NEM1 é
causada, principalmente, por um gene supressor de tumor, denominado gene MEN1. Os
portadores de variante patogênica germinativa neste gene apresentam uma elevada
penetrância da doença. Assim, quase 100% dos portadores de variante patogênica terão
desenvolvido pelo menos um dos tumores relacionados à síndrome ao redor dos 50-60
anos de idade. A NEM1 pode ter uma apresentação clínica familial ou esporádica (1-6).
O diagnóstico clínico de NEM1 define-se na apresentação de neoplasias em pelo
menos dois dos três principais componentes da síndrome: glândula paratireoide, hipófise
anterior e células endócrinas do pâncreas ou do duodeno.
O diagnóstico clínico de NEM1 familial é estabelecido quando se tem o
diagnóstico clínico de NEM1 em um paciente (caso-índice) associado ao diagnóstico
clínico em um parente de primeiro grau de pelo menos um dos tumores endócrinos
principais relacionados à NEM1 – adenoma hipofisário, de paratireoide ou tumores
neuroendócrinos enteropancreáticos (1-6).
A penetrância de cada um dos tumores endócrinos principais relacionados à
NEM1 é apresentada na tabela 1 em anexo (anexo 1) (6).
Além de múltiplas glândulas endócrinas serem acometidas por tumores, múltiplos
tumores frequentemente ocorrem na mesma glândula endócrina caracterizando a
multicentricidade tumoral em NEM1. Além disto, outra característica principal em NEM1
é a enorme variabilidade fenotípica intra e inter-familial (1-6).
O diagnóstico gênico de NEM1 é estabelecido, em sobreposição ao diagnóstico
clínico da doença, quando se identifica um indivíduo portador de uma mutação
germinativa no gene MEN1 (1-6).
1.1

Tumores principais associados à NEM1

1.1.1 Hiperparatireoidismo
O HPT é a manifestação clínica mais frequente em NEM1, com uma penetrância
estimada de 40% aos 20 anos e próxima de 100% aos 50-60 anos (7). Estudo recente de
nosso grupo revelou informações sobre a história natural da doença renal e óssea em casos
com HPT associado à NEM1 (8). Assim, a maioria destes pacientes já apresenta urolitíase
antes dos 30 anos de idade e uma prevalência maior destes pacientes evolui com redução
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da função renal após os 50 anos (8). Em uma metanálise discutimos as características
clínicas específicas do HPT associado a NEM1 em comparação ao HPT esporádico (9).
O tratamento do HPT é eminentemente cirúrgico e duas técnicas têm sido abordadas: a
paratireoidectomia subtotal e a total. Esta última abordagem é associada com implante de
tecido paratireóideo em antebraço. Nosso grupo tem utilizado historicamente como rotina
a última abordagem com resultados bastante satisfatórios, embora a maioria dos centros
especializados em NEM1 advogue preferência para a paratireoidectomia subtotal (10).
Estudos avaliando a evolução do tratamento cirúrgico do HPT associado a NEM1
demonstraram ganho, em curto prazo, de massa óssea na coluna e no fêmur (11, 12).
1.1.2 Adenomas hipofisários
A penetrância de adenomas hipofisários é variável (30-70%) em diferentes
casuísticas (13). Dentre os subtipos de tumores hipofisários, os prolactinomas são os mais
frequentes em NEM1 seguido dos adenomas co-secretores, principalmente de prolactina
e hormônio de crescimento, seguido dos não-funcionantes. Acromegalia e doença de
Cushing são menos prevalentes (14). Um estudo francês clássico demonstrou que os
tumores hipofisários associados à NEM1 são, geralmente, mais agressivos que os
adenomas hipofisários esporádicos (14). Assim, tais tumores apresentam-se mais
frequentemente como macroadenomas. Também, nos casos de prolactinomas, tendem a
ser mais resistentes ao tratamento clínico medicamentoso (14). Estudo patológico extenso
revelou que os adenomas hipofisários associados a NEM1 são, mais frequentemente,
plurihormonais e duplos (15). Em geral, o tratamento dos adenomas hipofisários
associados a NEM1 não difere daquele habitualmente preconizado para os casos
esporádicos (1-6, 13, 14). Nosso grupo descreveu uma extensa família com NEM1, onde
foi caracterizado efeito fundador, com prevalência relativamente elevada de adenomas
hipofisários, especialmente de prolactinomas (13).
1.1.3 Tumores neuroendócrinos enteropancreáticos
Os tumores neuroendócrinos enteropancreáticos em NEM1 podem ser
funcionantes ou não-funcionantes. Dentre os funcionantes, o mais prevalente é o
gastrinoma seguido do insulinoma. Outros tumores funcionantes, como vipomas e
glucagonomas, têm potencial maligno elevado e são raros em NEM1 (1-6; 16).
Os gastrinomas em NEM1 são, na maioria dos casos, localizados no duodeno, se
apresentam como tumores múltiplos, pequenos, de crescimento lento e de comportamento
biológico indolente sendo diagnosticados em NEM1 principalmente após 40 anos de
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idade (1-7; 16-19). O controle da doença é, geralmente, bem-sucedido com o uso de
inibidores de bomba de prótons, que são eficientes no controle da hiperacidez gástrica (17; 16-19). O tratamento cirúrgico é controverso. Em geral, cirurgia é recomendada quando
os tumores são maiores de 2-3 cm pelo maior risco potencial de malignidade (> 40%). Os
insulinomas associados à NEM1 são mais prevalentes abaixo dos 40 anos. Em geral, são
diagnosticados em associação com tumores pancreáticos não-funcionantes múltiplos o
que, geralmente, implica em uma cirurgia pancreática mais extensa do que a geralmente
recomendada para a forma esporádica de insulinoma (6; 16-19). Atualmente, os tumores
pancreáticos não-funcionantes são considerados os tumores pancreáticos mais
prevalentes em NEM1 e, representam a principal causa de óbito relacionada à síndrome
(20). Foi descrito uma associação entre o tamanho destes tumores e o risco de
malignidade. Assim, tumores maiores de 2 cm apresentam um risco estimado de
malignidade próximo de 20% alcançando 40% quando são maiores do que 3 cm. Por isto,
a maioria dos centros no mundo preconiza cirurgia para tumores maiores de 2 cm
enquanto alguns preferem indicação de cirurgia para tumores maiores de 1 cm quando o
risco potencial de malignidade é próximo de 10% (6; 17-22).
Outros tumores endócrinos podem estar associados à NEM1 em uma penetrância
menor (tabela 1). Dentre eles, se destaca o tumor neuroendócrino do timo que apresenta
elevado grau de malignidade (> 80%). Por este tumor estar associado a uma baixa taxa
de cura, é indicada timectomia profilática quando os pacientes se submetem ao tratamento
cirúrgico do HPT (23).
1.2

Aspectos genéticos
A NEM1 é causada, na maioria dos casos, por uma mutação germinativa no gene

MEN1, um gene supressor de tumor. O gene MEN1 foi localizado no braço longo do
cromossomo 11 (11q13) por dois grupos de pesquisa independentes em 1997, tem 9 Kb,
contém 10 exons e codifica uma proteína com função supressora tumoral, denominada menin
(24; 25). Mais de 1300 mutações germinativas e somáticas foram identificadas até dez
anos após sua associação com NEM1, uma evidência clara da ausência de “hot spot”
mutacional. A grande maioria das mutações é inativadora (frameshift ou nonsense). Tais
mutações codificam uma proteína truncada e com perda de função (26). Até o presente,
não foi identificada qualquer relação genótipo-fenótipo evidente em NEM1. Foi
demonstrado que o mecanismo de tumorigênese em NEM1 segue a teoria de Kudson (two
hit), em acordo com a de outros genes supressores de tumor. Assim, a presença de
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mutação germinativa MEN1 determina, como desdobramento posterior, a perda ou
inativação do segundo alelo normal (27; 28).
A proteína menin, de 67 Kd, é constituída de 610 aminoácidos, e está localizada
no núcleo celular. A proteína menin é conhecida como uma proteína adaptadora capaz de
interagir com várias outras proteínas. A menin é diretamente envolvida com o
desenvolvimento e função, participa ativamente de vários processos celulares, como
regulação da transcrição gênica, replicação e reparo do DNA e na transdução da
sinalização. A menin interage com vários genes envolvidos em processos como apoptose,
proliferação celular, reparo do DNA e com genes relacionados com funções metabólicas
e endócrinas. A função normal da proteína menin é preservar a diferenciação da célula
por modificação de proteínas (histonas) e a transcrição de genes responsáveis por inibirem
a divisão celular. Quando a proteína menin é defeituosa, há uma perda deste controle,
assim como diminuição da expressão de genes inibidores do ciclo celular, como SMAD3,
TGFβ, CDKN2C, CDKN2B (p27), hAsh2, caspase 8, TNFα e aumento da expressão de
genes ativadores do ciclo celular com junD e hTERT predispondo à tumorigênese. Foi
demonstrado que a proteína menin é capaz de interagir com mais de 20 proteínas
implicadas, direta ou indiretamente, com o controle da divisão celular. Recentemente, foi
identificada a estrutura em cristal da proteína menin que poderá ampliar a compreensão
da interação da menin com estas várias proteínas. As interações mais conhecidas da menin
são com o fator de transcrição JunD, que é um inibidor de crescimento celular, e com
Smad3 que é inibidora da via de sinalização de TGFβ (29).
A presença de mutação germinativa em um dos alelos não é suficiente para o
desenvolvimento da doença. Assim, o processo de tumorigênese somente se instala
quando uma mutação somática ocorre no alelo normal. Por isto, o padrão de herança é
dito “dominante” (mutação germinativa em um dos alelos) mas o mecanismo de
tumorigênese é dito como “recessivo” (inativação bialélica tecidual) pela necessidade de
ocorrer uma 2ª mutação em nível tecidual. Este mecanismo de tumorigênese foi descrito
previamente por Knudson para retinoblastomas (two hit) (28).
Mais de 1400 mutações germinativas e somáticas foram identificadas no gene
MEN1 desde sua associação com NEM1, uma evidência clara da ausência de hot spot
mutacionais. A grande maioria das mutações é inativadora (frameshift ou nonsense)
gerando uma proteína menin truncada que perde sua função de controle e regulação do
ciclo e da proliferação celular (26, 29, 30). Mutações germinativas NEM1 são
identificadas em 75 a 95% dos pacientes com fenótipo NEM1 (31). Foi, também,
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demonstrado que algumas famílias podem ter deleções grandes no gene MEN1 (26, 32)
que não são reconhecidas por sequenciamento Sanger e são identificadas pela técnica de
MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) (33). Deleções grosseiras por
MLPA foram identificadas em 1% e 33% dos casos com fenótipo NEM1 (32, 34).
1.3

Rastreamento gênico e clínico
A descoberta do gene MEN1, como causa de NEM1, propiciou uma mudança

gradual e decisiva no manejo clínico dos pacientes e de seus familiares (35-38). Assim, a
análise genética conduziu à identificação dos familiares sob risco negativos para mutação
germinativa MEN1, bem como de seus descendentes, permitindo a sua exclusão do
rastreamento clínico periódico para tumores NEM1-relacionados. Da mesma forma,
possibilitou a identificação de familiares portadores de variantes patogênicas no gene,
sintomáticos ou assintomáticos, incluindo-os neste seguimento clínico. Além disto, a
análise genética propicia a identificação de membros de família com NEM1 que,
eventualmente, são diagnosticados com tumores endócrinos esporádicos ocorrendo em
glândulas endócrinas frequentemente acometidas em NEM1. Nestes pacientes, chamados
de fenocópias, não são encontradas a variante patogênica de seus familiares acometidos
por NEM1. Tais casos, uma vez definidos como não portadores de mutação germinativa
MEN1 recebem o tratamento preconizado para tumor esporádico e podem ser excluídos
do seguimento clínico periódico de rastreamento ativo de tumores relacionados à NEM1
indicado para os portadores de mutação germinativa (1; 6; 37; 39-44).
Em 2001, um Consenso sobre manejo clínico de NEM1 foi publicado baseandose em estudos de fenótipo, história natural e penetrância dos tumores associados a NEM1
(1). Tendo como foco o diagnóstico e tratamento precoce dos tumores relacionados à
NEM1, este consenso recomendou um programa de rastreamento clínico com dosagens
hormonais e realização de imagens periódicas (1). Desde então, vários outros estudos
foram publicados sugerindo diferentes programas de rastreamento clínico (37; 41; 44;
45).
Em 2012, um novo consenso foi publicado baseado nos mesmos critérios adotados
pelo anterior (6). O objetivo principal do rastreamento clínico, laboratorial e radiológico
de portadores de mutação no gene MEN1 assintomáticos é diminuir a morbidade e
mortalidade relacionada à doença e aumentar a expectativa de vida destes pacientes (34;
36; 38; 39; 43-45).
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Em nosso Serviço, um programa de rastreamento clínico de famílias com NEM1
foi iniciado em 1997. Em 2002, as primeiras famílias com NEM1 foram caracterizadas
geneticamente (2). Mutações germinativas no gene MEN1 foram identificadas pelo
sequenciamento automático (Sanger) e seus membros sob risco foram rastreados
geneticamente pelo método de eletroforese em gel por gradiente de denaturação (2). A
partir de 2004, o rastreamento gênico através do sequenciamento automático foi retomado
e intensificado, tanto para investigação dos casos-índices como para o rastreamento dos
familiares sob risco. Em 2007, o grupo publicou estudo descrevendo mutações
germinativas em 14 famílias com NEM1 (46). Paralelamente, nós reportamos o impacto
da implantação do programa de rastreamento clínico e gênico direcionado ao atendimento
de famílias com NEM1 no aumento do diagnóstico e tratamento precoce bem como na
diminuição da morbidade e mortalidade em nosso meio (43). Posteriormente, vários
estudos, tanto clínicos como genéticos, se sucederam (8-13; 47; 48).
2

Sequenciamento gênico Sanger e de nova geração
A técnica de sequenciamento gênico, descrita em 1975, determinou o início de

uma nova fase da genética, conduzindo, desde então, a um crescimento exponencial do
conhecimento nesta área (49). Isto foi possível pela possibilidade de identificar as
sequencias de nucleotídeos do DNA culminando no início do mapeamento genômico dos
seres vivos, na descoberta de genes e de suas funções bem como na associação direta dos
genes com as doenças. A técnica clássica de sequenciamento que vem sendo utilizada nas
últimas décadas é conhecida como técnica de Sanger e se baseia no uso de sequencias de
nucleotídeos iniciadores, que se anelam com a sequência alvo, iniciando o processo de
replicação do DNA por ação de uma DNA polimerase. A presença de nucleotídeos
modificados na reação, didesoxiribonucleotídeos (ddNTPs), promove a parada aleatória
da extensão da fita de DNA em diversos pontos distintos. A técnica de Sanger permite o
sequenciamento de 400-700 pares de bases (pb) de uma determinada região alvo em cada
reação.
O sequenciamento gênico Sanger (SS) propiciou a identificação de variantes
germinativas ou somáticas em um determinado gene segregando com um dado fenótipo.
Assim, uma causa genética foi estabelecida para um imenso número de doenças. A
descoberta de genes causadores de doenças monogênicas, tanto no final da década de 80
e, principalmente, a partir da década de 90, associada a gradual redução dos custos com
o sequenciamento gênico propiciou a popularização do sequenciamento gênico Sanger.
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Assim, nos últimos 10-15 anos, esta metodologia foi incorporada como teste diagnóstico
para várias doenças genéticas. Tais testes genéticos permitiram a identificação de
indivíduos portadores, tanto sintomáticos como assintomáticos, de uma determinada
mutação germinativa que implicaria em uma maior susceptibilidade para o
desenvolvimento de uma dada doença. Também, possibilitou excluir os familiares sob
risco não portadores de mutação do risco de doença. Tanto a neoplasia endócrina múltipla
tipo 1 como tipo 2 são grandes exemplos da incorporação do sequenciamento genético na
prática médica (35-38; 42-46).
Apesar da técnica de Sanger ter permitido a introdução do sequenciamento gênico
como ferramenta diagnóstica para muitas doenças, algumas limitações dificultam a
implantação desta técnica na rotina laboratorial. Dentre elas, se destacam doenças
genéticas em que não se identificam pontos frequentemente susceptíveis ao achado de
mutações, denominadas de regiões “hot spot”. Esta heterogeneidade gênica implica na
necessidade de realização de sequenciamento de toda a região codificadora do gene
envolvido. Esta questão é amplificada se o gene responsável pela doença é relativamente
grande e se mutações são comuns em regiões intrônicas ou regulatórias do gene. Como
exemplos disto, temos o gene MEN1 e o da neurofibromatose (NF1). Nesta situação, há
a necessidade de vários primers para cobertura adequada, tanto de toda a região
codificadora do gene bem como das fronteiras intron-exon, encarecendo a técnica de
sequenciamento e a tornando mais laboriosa.
Assim, mais recentemente, novas gerações de sequenciadores automáticos têm sido
desenvolvidas com o objetivo de genotipagem mais ampla, estendendo a área de cobertura
de um determinado gene bem como incluindo a cobertura simultânea de outros genes
potencialmente relacionados a uma dada doença. Além disto, estes sequenciadores,
conhecidos como sequenciadores de nova geração (NGS) apresentam maior velocidade
de obtenção de informações com menor custo estimado. O NGS propicia, também, a
avaliação de toda a região codificadora de um determinado gene e até mesmo de vários
genes simultaneamente em uma única reação (50).
Em caráter comparativo, em 1987 a Applied Biosystems introduziu o primeiro
sequenciador automático, o AB370, que detectava 96 bases de uma única vez com
capacidade diária de 500 kb, podendo chegar a leitura de 600 bases. O modelo mais
recente deste sequenciador por eletroforese em capilar (ABI3730xl) chega a um limite
diário de geração de dados de 2.88 Mb, podendo chegar a leitura de 900 bases. Desde
1998 a eletroforese por capilar permitiu avanços consideráveis, incluindo o projeto
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genoma (concluído em 2001) (51). Paralelamente ao projeto, já havia um esforço para
desenvolvimento de técnicas que melhorassem tanto o rendimento como o custo das
mesmas. Em 2005 foram lançados os sequenciadores de segunda geração; o 454 (criado
pela 454 e, posteriormente, adquirida pela Roche), o Genome Analyzer (criado pela
Solexa e, posteriormente, adquirida pela Illumina) e o SOLiD (criado pela Agencourt e,
posteriormente, adquirida pela Applied Biosystems) (50).
Após o desenvolvimento destas três plataformas surgiram outras, voltadas para
necessidades mais específicas, como a plataforma Illumina GA/HiSeq (global Beijin
Genomics Institute foram um dos primeiros a adquirirem a platafoma), criada em 2010,
com capacidade maior, gerando 600 Gb por corrida (em 8 dias) e, segundo esta mesma
empresa global, a plataforma alcançará em um futuro próximo 1 Tb. O Illumina HiSeq
2000, comparado a outros, constitui o método mais barato de sequenciamento de nova
geração em larga escala. Outras plataformas mais compactas, denominadas “de bancada”
(bench top), como o Illumina MiSeq ou o Ion PGM (Personal Genome Machine - criada
pela Ion Torrent, classificado como sequenciador de quarta geração) foram desenvolvidas
subsequentemente (50).
A plataforma da Illumina (HiSeq ou MiSeq) consiste no sequenciamento baseado
em síntese (SBS), na qual uma fita de DNA se liga a adaptadores presentes na placa
(Flowcell), sendo amplificada clonalmente em fase sólida por PCR em ponte (Bridge
Figura 1: Princípio de preparação de biblioteca utilizando plataforma de NGS - Illumina
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PCR), de maneira a permanecerem próximas, criando clusters, que irão conter, cada um
deles, milhões de cópias do mesmo fragmento de DNA. Após aplicação de uma enzima
de linearização, as fitas double stranded DNA (dsDNA) são convertidas em single
stranded

DNA

(ssDNA).

Deoxinucleotídeos

contendo

diferentes

marcadores

fluorescentes cliváveis e uma região bloqueadora removível são, então,
adicionados à placa, permitindo a síntese da nova fita e o sequenciamento, realizado basea-base (Figura 1).
A diferença básica entre estas duas plataformas consiste na menor capacidade de
geração de dados e menor tamanho do MiSeq, sendo este rápido e recomendado para
utilização em laboratórios menores, consequentemente, com demanda mais diluída (50).
O Illumina MiSeq pode ser considerado um aparelho versátil já que tem
capacidade de realizar todas as etapas do processo em um mesmo aparelho (vai da
amostra até a análise dos dados), dentro de aproximadamente 8 horas. Uma de suas
aplicações relevantes é o sequenciamento de amplicons. Devido a sua capacidade
melhorada de leitura, a etapa de análise para alinhamento dos resultados do
sequenciamento ocorre de maneira mais satisfatória em comparação ao HiSeq (50). A
tabela 1 ilustra as diferenças entre duas plataformas, o Illumina MiSeq e o Ion PGM.
Tabela 1: Comparação entre Ion PGM e Illumina MiSeq. Fonte: Adaptado de LIU et al., 2012
Ion PGM

Illumina MiSeq

Geração de dados

80 Mb - 2Gb

300 Mb – 15 Gb

Capacidade de leitura

200 - 400 bp

75 - 600 bp

Tempo de máquina

2 - 7 horas (sequenciamento)

4 - 40 horas
(Sequenciamento e análise)
Tempo de preparação da
amostra (jornada de 8h)

3 dias

Tecnologia de Chips
semicondutores com detecção

2 dias

Sequenciamento baseado em
síntese (SBS)

Método de sequenciamento

de íons H+

Quantidade de material

µg

ng (Nextera)

Análises de dados

Fora do aparelho (Servidor)

No próprio aparelho (MSR)
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Até o presente momento não existem estudos validando NGS como método
diagnóstico para NEM1. Entretanto, existem trabalhos sugerindo a aplicação deste
método, aliado a uma abordagem mais profunda para definição do diagnóstico genético
(52) ou utilizando painel gênico em casos suspeitos da doença (53).
Nos últimos anos, vários estudos têm sido publicados aplicando o NGS em
oncologia, incluindo síndromes genéticas de predisposição a câncer (54, 55, 56). Como
exemplo disto, um estudo avaliou um pool de indivíduos normais (não afetados) em busca
de variantes no gene RET, desde o intron 9 até o 16 onde, em geral, mais de 98% das
variantes germinativas patogênicas são identificadas, utilizando o Illumina genome
analyzer. Este estudo ressalta a importância do sequenciamento de exomas ou até mesmo
de todo o genoma para encontrar e compreender novas alterações. Encontrar novas
variantes e analisar sua frequência na população normal pode lançar luz sobre a
patogenicidade ou não daquela variante em questão, permitindo um melhor entendimento
de doenças complexas (55). Outro estudo igualmente recente também revê a possibilidade
da aplicação clínica de métodos de NGS, citando a boa relação custo-benefício que esta
metodologia poderia trazer ao estudo de câncer hereditário (54)
Para o diagnóstico de doenças mais complexas, o estudo de Licastro et al. (2012)
avaliou 12 pacientes para os genes referentes ao desenvolvimento da síndrome de Usher
(USH); neste grupo, a maioria deles não detinha mutações conhecidas em genes
estabelecidos como causadores da doença, fato detectado após genotipagem por
microarray. No estudo foram utilizados diferentes técnicas e aparelhos: o SOLiD foi
utilizado para sequenciamento exômico enquanto que o Illumina Genome Analyzer II e
o Roche 454 para sequenciamento de amplicons (PCR longa) por NGS. O
sequenciamento de PCR longa demonstrou uma cobertura de mais de 90% dos genes
relevantes para USH, enquanto que o sequenciamento exômico obteve uma cobertura
relativamente baixa (50%), considerando os genes alvo. Desta forma, pode-se dizer que
o sequenciamento de amplicons gerados por PCR longa seria mais eficaz para diagnóstico
molecular baseado em NGS, especificamente neste caso. Vale ressaltar também a
acurácia do NGS, uma vez que foram encontradas 11 novas variantes nos genes relevantes
para o curso da doença (58).
Outro recente estudo introduz uma revisão de literatura referente ao
sequenciamento de nova geração relacionando-o com a clínica médica como sendo uma
tecnologia revolucionaria no campo da genômica, permitindo sequenciamento em larga
escala, com grande capacidade de geração de dados, com boa relação custo-benefício e
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sem sacrificar aspectos qualitativos ou referentes à acurácia. Tal relação se deve a grande
capacidade de geração de dados desta nova tecnologia, situada na casa de gigabases por
corrida. Nos últimos anos, as plataformas de NGS, também conhecidas como ferramentas
de sequenciamento paralelo em massa (MPS – Massive Parallel Sequencing) têm sido
aplicadas para diversos fins: sequenciamentos de regiões alvo, genomas completos,
transcriptomas, marcadores epigenéticos e, inclusive, para fins diagnósticos. (59).
É visível o aumento na utilização destas novas técnicas no campo clínico,
principalmente lançando mão de painéis de genes alvo buscando a compreensão de
possíveis relações entre eles, ou confirmando suas respectivas independências. A
aplicabilidade se torna ainda mais palpável no estudo de câncer, particularmente aqueles
relacionados a mutações germinativas, em decorrência da rápida obtenção de dados.
Contudo, as falhas também são bem estabelecidas; um exemplo destas é a ineficiência na
definição de determinadas regiões (regiões ricas em G-C ou homopolímeros), na qual
houve, em uma situação extrema a não captura de toda sequencia (54).
Sabe-se que a busca por alterações germinativas conhecidas utilizando como
ferramenta NGS pode ser de grande valia ao diagnóstico, especialmente em alguns casos
bem definidos, como câncer hereditário de mama e ovário. Walsh et al. (2010)
confeccionaram um painel customizado para busca de variantes patogênicas germinativas
em 21 genes, incluindo BRCA1 e 2, conhecidas por causar tumores nestes dois sítios. O
diagnóstico realizado, até então, era direcionado para a análise genética somente dos
genes BRCA1 e 2 nos casos onde havia histórico familiar. Neste caso o sequenciador
utilizado foi o Genome Analyzer com uma profundidade média >1200 X. Não foi obtido
nenhum resultado de falso-positivo para quaisquer alterações, todas as substituições,
pequenas e grandes deleções, duplicações e inserções foram detectadas de maneira
satisfatória, com um bom custo-benefício, inclusive, considerando a região
razoavelmente mais abrangente na análise feita por NGS, com relação a abordagem
costumeira (60).
Contudo, outro estudo faz ressalvas quanto ao uso desta metodologia,
argumentando que a chance de erro no sequenciamento paralelo seria maior do que no de
Sanger, mas mesmo assim isso dependeria da profundidade (read depth) com a qual se
garanta uma boa profundidade média de 40X a 80X (estes valores significam que uma
mesma base será lida, paralelamente, de 40 a 80 vezes). Quanto mais elevada a
profundidade de leitura, maior a quantidade de dados necessária por amostra, tornando,
portanto, o processo mais caro (61). Desta forma, entender o “volume de informação”
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necessária para um sequenciamento robusto e resultados confiáveis é fundamental para
otimização.
O manejo dos dados obtidos a partir de NGS requer um conhecimento múltiplo e,
em determinados casos, muito restrito a área de bioinformática e, em outros, em biologia.
Sendo assim, o pesquisador deve deter conhecimento suficiente nestas áreas,
principalmente se a aplicação da técnica é direcionada para a clínica.
Além disto, aplicação em paralelo de NGS com as técnicas convencionais
permitem melhor compreensão da sua capacidade e confiabilidade que, quando validada
em cada campo específico pode complementar o método já existente na definição de
diagnóstico e, dependendo da doença, do prognóstico (62).
3. Justificativa
A ausência de “hot spot” em NEM1 determina a necessidade de realização de
sequenciamento de toda a região codificadora do gene MEN1 na busca de mutações
germinativas responsáveis pela doença. Além disto, um número significativo de famílias
apresenta mutações intrônicas tornando obrigatória a análise de regiões de fronteira
intron-exon (32). Foi, também, demonstrado que algumas famílias podem ter grandes
deleções do gene MEN1 (32). Deleções grandes são perdidas pela técnica de
sequenciamento automático. Assim, esta informação resulta na necessidade de
complementação da análise gênica nos casos em que o sequenciamento Sanger não
identificou mutações. Nestes casos, a realização de MLPA ou técnicas similares se faz
necessária para exclusão definitiva de envolvimento do gene MEN1 nestas famílias. Isto
é necessário apesar da raridade de grandes deleções no gene MEN1.
Todos estes fatores agregados resultam no fato que a análise do gene MEN1 é
difícil e dispendiosa. Além disto, mutações germinativas no gene MEN1 não são
identificadas em até 10% dos pacientes com fenótipo NEM1, sugerindo que mutações
germinativas em regiões regulatórias e não codificadoras do gene MEN1 ou mesmo em
outros genes de susceptibilidade poderiam ser causa de NEM1 (63). Em 2007, uma
mutação no gene CDKN1B/p27Kip1 (cyclin-dependent kinase inhibitor 1b) foi relacionada
ao fenótipo da NEM1 em família cuja análise prévia do gene MEN1 foi negativa (64). Em
seguida, um segundo caso foi diagnosticado com mutação neste gene apresentando-se
com fenótipo NEM1-símile (65). Posteriormente outras 3 famílias foram, também,
identificadas com mutações no gene CDKN1B/p27Kip1 (59). Devido à identificação de
pacientes e famílias com mutação germinativa no gene CDKN1B/p27Kip1 e com tumores
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endócrinos múltiplos, uma nova síndrome foi reconhecida e denominada NEM4 pelo
“Online Mendelian Inheritance in Man” (OMIM) in 2007. Mutações germinativas foram,
também, encontradas nos genes CDKN2B, CDKN2C e CDKN1A em 4 famílias não
relacionadas, contudo, não respondem por mais de 3,5% dos casos com o fenótipo NEM1símile (66). Mais recentemente, um paciente com fenótipo atípico de NEM1 foi
identificado com mutação germinativa no gene AIP (67). Assim, outros genes ainda não
conhecidos poderiam ser responsáveis por NEM1.
Neste contexto, o estudo genético através do NGS poderia auxiliar na
identificação de mutações germinativas em regiões regulatórias e intrônicas do próprio
gene MEN1, teoricamente não cobertas pela análise padrão do gene MEN1 pelo
sequenciamento Sanger, como em outros genes relacionados à NEM1. Soma-se a isto, a
maior capacidade de geração de dados, amplificando a capacidade e velocidade de análise
destes pacientes, aliado ao menor custo, corroborado nos trabalhos supracitados.
Espera-se que haja uma tendência nos próximos anos de migração da técnica
padrão – sequenciamento Sanger – para a de NGS, independente da plataforma de
escolha. Com sua boa relação custo-benefício, surge o interesse de avaliar a robustez desta
técnica como método de diagnóstico genético em NEM1 comparativamente ao método
clássico de sequenciamento automático Sanger, considerando as regiões de difícil acesso
(regiões ricas em GC e homopolímeros).
Este projeto pretende contribuir para a incorporação da técnica de NGS em nosso
meio pela avaliação da mesma como ferramenta potencial no diagnóstico genético de
NEM1.

4.

Escolha da plataforma de NGS
Em contraste com o mercado para eletroforese capilar (EC), exclusivamente

fornecido pela Thermo Fisher Scientific (EUA), as plataformas de NGS são
disponibilizadas por diversos fornecedores, desde o surgimento e distribuição da
plataforma 454, desenvolvido pela empresa 454 que, posteriormente, foi adquirida pela
Roche (Suíça). Na atualidade, as plataformas mais comumente utilizadas são Illumina
(EUA), cujas possibilidades incluem sequenciadores denominados de segunda geração;
MiniSeq, MiSeq, NextSeq 500 ou 550 e HiSeq, ou Ion Torrent da Thermo Fisher (EUA),
cujas plataformas disponíveis, classificadas como quarta geração, são Ion PGM (Personal
Genome Machine) e Ion Proton (52). Os sequenciadores de bancada (bench top Next
Generation Sequencers) Illumina MiSeq (sequenciamento baseado em síntese) e Ion
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PGM (sequenciador semicondutor) são plataformas com custos e capacidade de geração
de dados mais adequadas à prática clínica. Estas plataformas utilizam processos e meios
diferentes para realização do sequenciamento massivo paralelo. Assim, algumas
características específicas bem como as vantagens e desvantagens de cada uma delas
devem ser consideradas durante o processo de seleção da plataforma mais adequada ao
objetivo proposto.
A plataforma MiSeq (Figura 2) permite, no máximo, a geração de 15Gb de dados,
por meio da utilização do kit v3, operando com 600 ciclos (600pb por leitura) em célula
de fluxo com 25 milhões de leituras. Com kits denominados “v2”, ainda disponíveis para
uso, sua capacidade máxima cai para 7,5Gb, com 500 ciclos em célula de fluxo de 15
milhões de leituras. O menor kit disponível, denominado nano, com 150 ciclos, define a
menor capacidade da plataforma, que é de 150Mb. O custo do equipamento é estimado
em US$120.000,00 (68).

Figura 2: Illumina MiSeq e sua célula de fluxo (Flowcell).

Já a plataforma Ion PGM (Figura 3), possui um custo operacional e de
equipamento menor, sendo estimado em US$80.000,00. Entretanto, sua capacidade
máxima de geração de dados é de 2,2Gb, inferior ao oferecido pelo MiSeq. Também, na
maioria de suas leituras com escore phred q20 (1 erro a cada 100 bases sequenciadas),
enquanto que a plataforma MiSeq tem a maior parte das suas leituras acima do escore
phred q30 (1 erro a cada 1000 bases). Quando comparados os custos por cada par de base
sequenciados por ambas as plataformas, o Ion PGM se revela aproximadamente 2 vezes
mais oneroso. Quanto à taxa de erros, o Ion PGM é mais eficiente na leitura de regiões
repetitivas GC enquanto que o MiSeq é melhor com sequencias AT. Contudo, o Ion PGM
possui uma ausência de uniformidade na cobertura de regiões ricas em AT independente
do método de fragmentação empregado. São comparáveis, também, taxa de leituras livres
de erros, onde o Illumina MiSeq possui maior taxa de leituras livres de erros
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(aproximadamente 5 vezes mais). Quando as regiões de homopolímeros são consideradas,
o MiSeq gera erros em sequencias homopoliméricas acima de 20pb, enquanto que estes
erros são gerados em sequencias repetitivas acima de 8pb com a plataforma Ion PGM,
que também não consegue resolver regiões de homopolímeros maiores que 14pb. Vale
ressaltar que, o Illumina MiSeq tende a gerar erros de leitura em regiões onde encontra a
sequência GGC (68).

Figura 3: Ion PGM e seus Microchips, 314v2, 316v2 e 318v2, respectivamente.

O método de SBS (sequenciamento baseado em síntese), empregado pela
plataforma MiSeq é relacionado com erros específicos que podem gerar falhas durante a
chamada de variantes. Estes erros ocorrem, principalmente, em variantes de nucleotídeos
únicos (SNVs) e, em menor extensão, com chamadas de deleções e inserções. Pode haver,
também, ausência de uniformidade nos padrões de cobertura e profundidade em regiões
ricas em GC e AT. Os problemas de cobertura e profundidade são causados,
provavelmente, por reações de PCR ineficientes em determinadas regiões da sequência.
Além disto, podem ocorrem falhas nas últimas leituras devido a fragmentos de tamanho
reduzido e por problemas na amplificação da fita antisenso (69).
Vale ressaltar que todas são dotadas de vantagens e desvantagens e que, por isso,
a escolha da plataforma a ser utilizada depende das peculiaridades e dos objetivos de cada
estudo. De modo geral, busca-se alcançar a maior eficácia aliada ao menor custo. Durante
o processo de seleção da plataforma deve ser considerado o tamanho da região alvo a ser
enriquecida, o método de fragmentação e de enriquecimento a ser utilizado, composição
AT/CG do alvo, a necessidade estimada de profundidade média de leituras, a distribuição
das variantes bem como os tipos mais comuns encontrados na região de interesse e a
presença de sequencias repetitivas.
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O gene MEN1 possui, aproximadamente, 55% de conteúdo GC ao longo de toda
sua cadeia genômica e aproximadamente 40% das variantes encontradas são variantes
frameshift (31).
Assim, a seleção da plataforma de NGS para o estudo foi baseada na somatória
das características inerentes ao gene MEN1 que poderiam, potencialmente, ser mais bem
avaliadas com a plataforma Illumina MiSeq, uma vez que a mesma confere maior
confiabilidade no sequenciamento de regiões repetitivas, responde melhor a chamada de
deleções e inserções com deslocamento de matriz de leitura do mRNA e possui maior
qualidade de leitura (escore phred >q30).
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5.

Objetivo
Os objetivos principais deste estudo são:


Padronização, validação e avaliação da sensibilidade da técnica de

sequenciamento de nova geração (NGS) no diagnóstico de neoplasia endócrina múltipla
tipo 1 (NEM1) comparada à técnica de sequenciamento Sanger por eletroforese capilar
(EC).


Avaliação do custo-benefício da técnica de NGS no diagnóstico genético

de NEM1 comparativamente à técnica de sequenciamento Sanger por EC.
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6.

Material e métodos

6.1

População e desenho do estudo
O presente estudo teve seu início após assinatura do termo de consentimento livre

e esclarecido previamente aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa (CAPPesq) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
A casuística foi constituída por 76 pacientes, aparentemente não relacionados, que
tiveram o diagnóstico clínico de NEM1 definido usando os critérios previamente
estabelecidos por Consensos, ou seja, presença de, ao menos, duas neoplasias das três
principais relacionados a síndrome. Por sua vez, o quadro de apresentação onde há um
indivíduo com NEM1 e, pelo menos, um parente em primeiro grau com ao menos um dos
tumores principais (paratireoide, pâncreas ou hipófise) corresponde a NEM1 familial. Por
sua vez, pacientes com NEM1 e história familiar negativa são caracterizados como NEM1
esporádica (1, 6). Inicialmente, foram pré-selecionados 77 indivíduos, contudo, um deles
foi excluído do estudo por não preencher critérios clínicos para NEM1. Este indivíduo
era portador de tumor endócrino primário em intestino delgado (íleo terminal) e um
segundo tumor neuroendócrino em pâncreas.
Todos os 76 pacientes realizam acompanhamento clínico no Ambulatório de
Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 1 (A1MN 8002) da Disciplina de Endocrinologia e
Metabologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. NEM1 familial foi caracterizada,
seguindo os critérios estabelecidos por Consensos, em 49 casos-índices enquanto que os
27 casos-índices remanescentes tinham história familiar negativa e foram inicialmente
caracterizados como NEM1 aparentemente esporádica.
A prevalência dos tumores MEN1-relacionados para classificação destes
indivíduos foi: hiperparatireoidismo primário (HPT) (99%; 75/76), adenoma pituitário
(PIT) (75%; 57/76) e tumores neuroendócrinos pancreáticos (PET) (82%; 62/76). A
maioria dos pacientes (55%; 42/76) apresentava três tumores MEN1-relacionados. Os
demais indivíduos (45%; 34/76) apresentavam dois dos principais tumores MEN1relacionados com as seguintes associações: HPT/PET (25%; 19/76), HPT/PIT (18%;
14/76) and PET/PIT (1%; 1/76).
Inicialmente uma primeira reação de sequenciamento por NGS, com objetivo de
otimização e padronização da rotina dentro do serviço onde a técnica seria validada, foi
realizada em 23 indivíduos com genótipo conhecido; 22 casos-índices portadores de
variante patogênica no gene MEN1 e 1 indivíduo caso-índice, não portador de variante
patogênica. Tais dados foram previamente obtidos por sequenciamento Sanger (SS).
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Durante esta fase, doravante denominada fase 1, o pesquisador responsável pela execução
não foi informado sobre qualquer identificação das amostras de modo a manter a análise
cega. O critério primário para esta seleção foi presença de diferentes tipos de variantes
(SNVs, deleções e inserções exônicas e em regiões de splice) localizadas em diversas
posições ao longo do gene MEN1.
Posteriormente, na fase 2 do projeto, outras reações de sequenciamento por NGS
envolveram os 23 pacientes inicialmente avaliados, juntamente com os outros 53 casos
que compõem o restante da casuística. O sequenciamento destes indivíduos foi realizado
ao longo de 3 corridas subsequentes realizadas na plataforma de NGS. Em paralelo, estes
indivíduos foram sequenciados e analisados utilizando plataforma de SS para preservação
do teste cego. Somente ao término das análises, os dados puderam ser confrontados.
Como complementação ao diagnóstico genético, todos os indivíduos, cuja análise
genética por SS e por NGS foi negativa para identificação de variantes patogênicas no
gene MEN1, foram submetidos à investigação de microdeleções no gene MEN1 usando a
técnica de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA).

6.2

Extração de DNA e enriquecimento da região alvo

6.2.1 Extração de DNA
O DNA genômico (gDNA) foi extraído de leucócitos de sangue periférico pelo
método salting out, descrito previamente (70), e, então, usado nas etapas subsequentes de
SS e NGS descritas adiante. A purificação do gDNA extraído pelo método supracitado
foi realizada por meio do kit DNA Illustra Blood GenomicPrep Mini Spin Kit (GE
Healthcare, Reino Unido) quando dificuldades foram encontradas na fase de amplificação
gênica. Todos os gDNAs extraídos foram quantificados por espectrofotometria
(Nanovue, GE Healthcare, Reino Unido) e tiveram suas razões registradas.

6.2.2 Enriquecimento do gene MEN1 para SS.
As regiões alvo localizadas no gene MEN1 foram enriquecidas exon a exon, a
partir do gDNA extraído, incluindo regiões de fronteira intron-exon. Este enriquecimento
foi realizado por meio de reação em cadeia de polimerase utilizando kit GoTaq (Thermo
Fisher Scientific, CA, EUA) para SS. Para tal reação foram usadas sequencias iniciadoras
customizadas desenhadas para cobrir toda região codificadora do gene MEN1 bem como
regiões fronteiriças intron-exon (tabela 2).
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Tabela 2: Sequencias iniciadoras utilizadas em PCRs para SS.
Sequências (5’-3’)

Nome

Produto

Fw: GGGCGGGTGGAACCTTAG
653 bp

Exon 2
Rv: CGAACCTCACAAGGCTTACAGTTC
Fw: ATCACTACCTGGCCCCCTTT

366 bp

Exon 3
Rv: GGGTGTGGCCCAAGAAAATG
Fw: ACTGTAGTAGCCCAAGCCAC

585 bp

Exon 4
Rv: TCCTTAGCCTATCGGGCAGA
Fw: TAAAGGGCTGGTCCCAGAAT

470 bp

Exon 5-6
Rv: GTGAGACTGGATGGGCGATA
Fw: AAGAGTGTCTGAGAAAGAGAAGGG

522 bp

Exon 7
Rv: GGACTGGATGGAAAGGGGATG
Fw: AACCACCATCATCCAGCAGTGG

451 bp

Exon 8
Rv: CCATCCCTAATCCCGTACATGC
Fw: AGGGGTCTTTGCCTAGGTG

337 bp

Exon 9
Rv: CTGGGCCAGAAAAGTCTGA
Fw: GTGCCGATGGGACTGAGAC

722 bp

Exon 10
Rv: GGGAACCTAGGGTTTGGGTA

Considerando

o

genoma

GRCh37/Hg19,

bem

como

o

transcrito

NM_130799/ENST00000312049, os primers iniciadores supracitados envolvem uma
área total de 4106pb, com tamanho médio dos fragmentos de 513pb. As áreas
amplificadas e sequenciadas do gene MEN1 são representadas na figura 4.

Figura 4: Área amplificada e sequenciada por SS do gene MEN1, considerando transcrito NM_130799, 5’3’.
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Para tal amplificação foi utilizado termociclador programado para seguinte ciclagem:


95°C – 10 minutos



94°C – 45 segundos



64°C – 40 segundos



72°C – 60 segundos



72°C – 10 minutos



4°C – Hold

35 ciclos

Após cada reação de PCR os materiais foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose para confirmação de amplificação. A concentração de agarose utilizada variou
entre 1% e 2% de acordo com a necessidade exigida em decorrência do tamanho de cada
produto de PCR. Foi utilizado o padrão de peso molecular (DNA Ladder) com padrão de
bandas de 100pb (GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, Thermo Scientific, EUA). A
voltagem variava de acordo com o tamanho da cuba utilizada, seguindo recomendações
do fabricante.
6.2.3 Enriquecimento da região genômica do gene MEN1 para NGS
O enriquecimento do gDNA extraído foi realizado a partir de Long Range PCR
(reação longa em cadeia de polimerase) (Thermo Fisher, CA, EUA). A região englobada
possui, segundo GRCh37/hg19, 7187pb, tendo suas coordenadas situadas entre as
posições 64.571.274 e 64.578.460 no cromossomo 11. Os oligonucleotídeos iniciadores
utilizados

para

amplificação

desta

região

TAACAGACACTGATACCCAGCTAAAGC

3’

foram:
e

sequencia

sequencia

senso

5’

anti-senso

5’

GGGATACGAAGGAGAGGAAACTAGG 3’.
O produto de PCR amplificado de 7187pb engloba toda a região genômica do
gene MEN1 que inclui: todos os exons codificadores (parte do exon 2, exons 3 a 9 e parte
do exon 10), exons não codificadores (exon 1 e parte dos exons 2 e 10), toda a região
intrônica e a região promotora (localizada dentro do exon 1), como representado na figura
5.
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Figura 5: Área amplificada por PCR longa e sequenciada por NGS do gene MEN1, considerando transcrito
NM_130799, 5’-3’.

A ciclagem utilizada em termociclador para amplificação do material foi:


94°C – 4 minutos



95°C – 15 segundos



61,5°C – 30 segundos



68°C – 7:50 minutos



68°C – 10 minutos



4°C – Hold

39 ciclos

As condições de ciclagens e os parâmetros de reação para cada kit seguiram os
protocolos estabelecidos pelo fabricante. Após cada reação de PCR os materiais foram
submetidos à eletroforese em gel de agarose para confirmação de amplificação. A
concentração de agarose utilizada variou entre 1% e 2% de acordo com a necessidade
exigida em decorrência do tamanho de cada produto de PCR. Foi utilizado o padrão de
peso molecular (DNA Ladder) com padrão de bandas de 1Kb (GeneRuler 1 Kb Plus DNA
Ladder, Thermo Scientific, EUA). A voltagem variava de acordo com o tamanho da cuba
utilizada, seguindo recomendações do fabricante.
6.3

Sequenciamento pelo método de Sanger (SS)
Inicialmente, todos os produtos de PCR gerados (tabela 2), quando amplificados

com sucesso, foram submetidos a purificação enzimática com kit Illustra ExoProStar 1
step (GE Healthcare, UK), como recomendado. Em seguida, para SS, a reação de
sequenciamento foi realizada com kit ABI Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing
Ready Reaction 3.1 (Applied Biosystemas, EUA), seguindo as condições de ciclagem
estabelecidas pelo fabricante.
Após incorporação aleatória de dideoxinucleotídeos marcados os fragmentos
gerados foram submetidos à eletroforese capilar no sequenciador ABI Prism 3130xl
Genetic Analyzer (16 capilares) (Appiled Biosystems, EUA). Subsequentemente à
separação dos fragmentos, o programa CodonCode 5.0 (corporação CodonCode) foi
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empregado para alinhamento e leitura dos dados gerados com sequência referência do
gene MEN1 (ENSG00000133895 ou RefSeq NG_008929.1), considerando o NEM1-001
(ENST00000312049 ou NM_130799.2) como transcrito.
6.4

Sequenciamento de nova geração (NGS)
Tendo como referência o objetivo do presente estudo, foram avaliadas plataformas

de NGS com menor capacidade de geração de dados e de menor custo, ditas “plataformas
de bancada” (bench top sequencers). Dentre as opções, foi selecionada a plataforma
MiSeq (Illumina, EUA).
Assim, a biblioteca de gDNA foi preparada para NGS utilizando o kit Nextera XT
(fragmentação enzimática) (Illumina, EUA) a partir do material enriquecido obtido pela
PCR longa que contempla toda região genômica do gene MEN1. Tais amostras foram
progressivamente diluídas em água ultrapura e aferidas por método fluorimétrico Qubit
(Invitrogen, EUA) até alcançarem concentração de 0,2ng/ul.
O processo de tagmentação (figura 6) (fragmentação por tranposases seguida da
colocação de adaptadores), colocação do par de índices (tecnologia dual-indexing) bem
como normalização das bibliotecas foram realizados seguindo os procedimentos
estabelecidos pelo fabricante a partir de uma concentração total de 1ng de gDNA por
amostra previamente enriquecida.
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Figura 6: 1) Ilustração do processo de fragmentação enzimática baseada em transposases. A transposase
hidrolisa uma ligação fosfodiéster, clivando a dupla fita de gDNA e disponibilizando um sítio 3’-OH livre,
catalisando, portanto, uma transesterificação, levando a “inserção” do fragmento referente ao adaptador na
sequencia alvo. 2 e 3) O processo realizado pela transposase é denominado “tagmentação”, referente ao
processo de fragmentação e simultânea adição das tags, ou seja, dos adaptadores. 4) A ação de
transesterificação promovida pela tranposase gera extremidades com quebras, que necessitam de reparo, a
ser realizado por uma PCR, que acaba, também, aumentando em número aqueles fragmentos devidamente
“etiquetados” com adaptadores. 5) colocação dos índices, referente a tecnologia dual-indexing, que permite
a combinação entre 2 sequencias para reconhecimento do fragmento. 6) Fragmento pronto para ser
submetido ao processo de sequenciamento SBS (Sequenciamento Baseado em Síntese - Illumina), realizado
na modalidade paired-end, onde o mesmo fragmento é lido em ambos os sentidos, aumentando a
profundidade de leitura. São sequenciados em 4 etapas; Exemplo: kit 500 ciclos; #1 250 ciclos, leitura da
sequência com primer read 1; #2 8 ciclos para leitura do primeiro índice com primer index 1 (i7); Intervalo
para re-síntese dos fragmentos por PCR em ponte; #3 8 ciclos para leitura do segundo índice com primer
index 2 (i5); #4 250 ciclos, leitura da sequência, utilizando a fita reversa como molde, por intermédio do
primer read 2. Adaptado de Pekka Ellonen, FMIM, 2013.
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A normalização das amostras foi realizada utilizando microesferas (beads)
magnéticas com capacidade limitada de carregamento, de modo a “nivelar” a
concentração de todas as bibliotecas. Após tal normalização, mesmo que não fosse
necessário (etapa opcional), as amostras foram separadamente quantificadas em triplicata
por PCR em tempo real quantitativa com o kit Kapa SYBR Fast Universal qPCR (Kapa
Biosystems, EUA) sob diluição de 1:1000 em tampão Tris-HCl pH 8,5 + 0,01% de Tween
20. Os equipamentos de PCR em tempo real utilizado utilizados foram ECO (Illumina,
CA, EUA), StepOne Plus (Applied Biosystems, MA, EUA) e AriaMX (Agilent, CA,
EUA). A montagem das reações seguiu o padrão para volume final de 10ul, seguindo
protocolo Kapa, para cada equipamento específico, bem como o cálculo para acerto do
coeficiente de diluição para correta quantificação das amostras.
Após quantificação as amostras foram diluídas em Tris-HCl pH 8,0 para
concentração final de 0,325nM e distribuídas igualmente em um pool final para
sequenciamento. O material final foi, então, sequenciado sob concentração de 13pM com
fragmentos entre 400 e 500pb seguindo as recomendações do fabricante.
Uma vez que se tratava de uma biblioteca de baixa complexidade dado o método
de enriquecimento (PCR longa), foram adicionadas ao volume final da biblioteca a ser
carregada no sequenciador, 25% (150ul) do controle Phix v3 (Illumina, EUA) a 12,5pM
(GC 55% e AT 45%).
O sequenciamento foi realizado na plataforma Illumina MiSeq (Illumina, EUA)
utilizando kit de sequenciamento V2, bem como o kit de sequenciamento Nano V2, ambos
em 500 ciclos com sequenciamento bi-direcional (2x 252 ciclos).
6.5

Análise dos dados – Bioinformática
Para facilitar a análise dos dados, foi selecionada, ainda sob o próprio

sequenciador, a modalidade de resequenciamento, que utiliza como referência e região
alvo todo o genoma humano (GRCh37/hg19). Nesta modalidade, o alinhamento e
chamada de variantes, sem realização de anotações, são executados dentro do
sequenciador (stand alone) por meio do programa MSR (MiSeq Reporter Software). Os
arquivos FASTq, obtidos após a demultiplexação (obtidos a partir do programa
BCL2FASTq; consiste na identificação dos índices e agrupamento das sequencias dentro
da pasta de cada amostra), as sequencias alinhadas (.BAM e .BAI) e os arquivos de
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chamada de variantes (.VCF) são disponibilizados em nuvem de armazenamento
(Basespace) (ferramenta gratuita para usuários).
Além da ferramenta do MSR e do Basespace, os dados brutos (FASTq) foram
processado in-house. O alinhamento e chamada de variantes utilizando BWA (71),
GATK (72) e Samtools (73) e anotações pelo Annovar (74) e SnpEff (75). Ambos os
resultados foram analisados e comparados. O programa IGV (Integrative Genomics
Viewer – Broad Institute) (76-77) foi utilizado para visualização dos alinhamentos por
meio do arquivo .BAM.
Análises fidedignas das métricas de qualidade não foram possíveis uma vez que
os arquivos gerados diretamente pelo método de resequenciamento tinham como região
alvo todo o genoma humano (hg19). Assim, o programa Qualimap (78) foi utilizado para
tais análises baseados nos dados da segunda análise supracitada.
Para determinar o impacto das variantes sobre o fenótipo dos indivíduos
analisados foram utilizados bancos de dados e ferramentas predição in silico abertas, ou
somente abertas para uso em pesquisa científica, sendo estes dbSNP, Leiden Open
Variation Database (LOVD), Ensembl, Catalogue os Somatic Mutations in Cancer
(COSMIC), HGMD (banco de dados público), Sift, Polyphen, Mutation Assessor,
Mutation Taster, SNPS&GO, ClinVar. Para avaliação dos efeitos das variantes de sítios
de excisão foram consultados Human Splicing Finder (HSF 3.0). Como banco de dados
para populações normais houve consulta ao banco de dados 1000 genomas. Já para bancos
de dados clínicos, foram utilizados Exome Variant Server (EVS) e Exome Aggregation
Consortium (ExAC).
6.6

MLPA
O rastreamento de microdeleções e microduplicações, realizado por Multiplex

Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA), seguiu todas as especificações do
fabricante. Cada reação contou com a utilização de 5 controles normais. O kit utilizado
contém sondas especificamente para o gene MEN1 (P017 – são aplicadas 1 sonda para
cada exon, sendo 2 sondas nos exons 2, 7 e 10) ou para os genes CDKN1B, MEN1 e AIP
(P244 – contêm 11 sondas para os 10 exons do gene MEN1), além do kit de reagentes
padrão da técnica. Os fragmentos foram separados utilizando padrão de peso molecular
ROX 500 em dispositivo para eletroforese capilar (ABI 3130xl – Applied Biosystems,
MA, EUA).
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A figura 7 ilustra o padrão de distribuição de sondas de ambos os kits de MLPA.
Após obtenção dos dados provenientes da análise dos picos, o programa Coffalyser
(MRC-Holland, AM, HOL) foi utilizado para determinação do resultado final.

Figura 7: Representação da localização das sondas de MLPA dos kits utilizados no estudo dentro da região
do gene MEN1 (Representação na fita sendo).

6.7

Análise de custo-efetividade
Para avaliação de custo-efetividade da aplicação de NGS foram levados em conta

aspectos como custo do equipamento, custo de insumos necessários para aplicação de
cada técnica, reagentes necessários, levando-se em conta sua capacidade de geração de
resultados, demanda periódica relativo ao método em questão, taxa de repetição de
reações, custo com manutenções, depreciação, tempo de trabalho (bancada e análise) e
custo de equipamento ocioso. Além do custo básico, calculado por paciente, foram
analisados, também, o custo por par de base sequenciado, comparando-se as regiões
obtidas por SS e por NGS. Os testes foram avaliados em três cenários distintos: Custo
operacional com capacidade máxima, custo operacional sob demanda (casos-índices) e
custo para inclusão de rastreamento de familiares afetados na plataforma de NGS.
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7 RESULTADOS
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7.

Resultados

7.1

Quantificação e qualificação dos gDNAs extraídos por técnica de Salting-out

e resultados de amplificações.
A técnica de Salting-out oferece grande volume de gDNA total extraído, havendo,
contudo, problemas quanto a pureza do material em determinados casos.
Os valores obtidos para as quantificações das amostras foram variáveis, com valor
médio de 40ng/ul. Contudo, das 76 amostras utilizadas, 24 delas obtiveram valor da razão
260/280 menor do que 1, indicando elevada concentração de contaminantes. Mesmo
assim, amostras com valor de razão 260/280 menor que 1 foram amplificadas
satisfatoriamente pela PCR longa envolvendo a região do gene MEN1. Das 76 amostras,
8 delas (11%) não obtiveram amplificação na primeira reação, sendo necessário
purificação do material em coluna. Após a purificação, a quantidade de gDNA perdido
foi, em média, de 80%, com relação ao valor inicial, sendo que somente 6 delas tiveram
melhora na relação 260/280. Mesmo assim, a PCR para amplificação do gene MEN1 foi
repetida em todas elas. Após a repetição da PCR com material purificado houve
amplificação.
Após padronização por gradiente de temperatura (temperatura de anelamento em
61°C), a eficiência da PCR foi comprovada por eletroforese em gel de agarose (figura 8).
O fragmento amplificado para a região se posiciona no gel em torno de 7000Kb.

Figura 8: Imagem de eletroforese em gel de agarose. PCR longa para amplificação da região genômica do
gene MEN1. Vinte e quatro primeiras amplificações após a padronização da reação para ser utilizada como
método de enriquecimento para sequenciamento por NGS.
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7.2

Fase 1: Resultados e métricas
A primeira fase do estudo envolveu análise de 23 pacientes com NEM1 não

relacionados e genótipo conhecido, contudo, mantendo o estudo cego. A corrida foi
realizada utilizando um kit de reagentes v2 (500 ciclos). Neste ensaio, voltado para
otimização e padronização de rotina, foram geradas 35 milhões de leituras (Mreads) com
um total de 17 Gbases sequenciadas. Oitenta e oito porcento destas sequências foram
mapeadas na região alvo.
Considerando toda a região genômica do gene MEN1 (hg19 chr11:6457127464578460), a cobertura foi de 100% da região alvo, com profundidade média de
253.400X ± 11.600. As médias das porcentagens de profundidade mínima foram: 99,8%
± 0,4 >50x, 99,9% ± 0,2 >20x e 100% ± 0,1 >10x. Com a região alvo considerando
somente os exons do gene, tais valores passam a ser de 100% ± 0 >50x, >20x e >10x.
Nesta corrida, foram identificados 21 portadores de variante sabidamente
patogênica no gene MEN1: 52% de variantes do tipo frameshift, 19% de variantes
missense, 10% nonsense, 10% in-frame e 10% de variantes que alteram sítios de splice.
Duas das amostras foram caracterizadas como não portadoras de variantes
patogênicas. Entretanto, em uma destas, a análise visual por meio do programa IGV
(Broad Institute), revelou presença de uma deleção, gerando um frameshift e o
aparecimento de um códon de parada prematuro (NM_130799.2, exon2, c.201delC:
p.A68Pfs*51) em heterozigose, com o alelo deletado presente em 18% das leituras na
posição (chr11:64577381).
A “não chamada” desta variante supracitada resultou em uma concordância entre
NGS e SS de 96%, uma vez que o resultado negativo da outra amostra para presença de
variante patogênica no gene MEN1 foi confirmada por SS.
Já com relação as métricas da corrida, com a utilização do kit de reagentes MiSeq
V2 (500 ciclos), onde são esperados, aproximadamente, 15 milhões de sequencias lidas
paralelamente, foram obtidos os resultados demonstrados na tabela 3.
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Tabela 3: Análise comparativa entre o rendimento esperado para kit MiSeq v2 (500 ciclos) e o rendimento
da corrida realizada durante a fase 1.

Rendimento esperado

Corrida #1

865-965

1.388

15

34,5

7.500

17.200

% de reads que passam filtro

70-80%

77.08%

% de reads >q30

80-100%

67,5%

Kcluster/mm²
Milhões de reads
Mbases

Considerando todas as 23 amostras sequenciadas durante esta fase, a porcentagem
média de reads de cada amostra foi de 4,1% ± 4 do total (34,5 milhões de reads). A
amostra mais representada obteve 22% dos reads, enquanto que a amostra menos
representada somou 0,2%.
7.3

Fase 2: resultados e métricas
A fase 2 do projeto envolveu o sequenciamento dos 76 indivíduos subdivididos

em 3 novas corridas para verificação de reprodutibilidade, repetitividade, especificidade
e sensibilidade. Nestas três novas corridas de NGS realizadas foi utilizado o kit de
reagentes Nano V2 (500 ciclos).
Nesta etapa, o teste manteve-se cego. As métricas obtidas nestas três corridas,
quando comparados aos dados esperados, são ilustradas na tabela 4.

33
Tabela 4: Análise comparativa entre o rendimento esperado para kit MiSeq Nano v2 (500 ciclos) e o
rendimento obtido com cada uma das três corridas realizadas durante a fase 2.

Rendimento
Corrida #2

Corrida #3

Corrida #4

~500

620

280

400

1

1,26

0,57

0,65

500

629,3

286

323,5

80-70

93,6

96,4

96,2

80-100

85,3

85,5

80,4

esperado

Kcluster/mm²
Mreads
Mbases
% Reads
Passing Filter
% reads >q30

Nas corridas #2, #3 e #4, as coberturas e profundidades médias da região alvo,
envolvendo todo o gene MEN1 (hg19 chr11:64571274-64578460) ou somente os exons,
são apresentadas nas tabelas 5 e 6 respectivamente.
Tabela 5: Métricas de NGS (cobertura e profundidade médias ±DP) calculadas, tendo como região alvo
todo o gene MEN1.

Corrida #2

Corrida #3

Corrida #4

Cobertura média (%)

99,8 ± 0,6

85,9 ± 14,9

95,6% ± 15,6

Profundidade média (X)

564,1 ± 255,3

33,97 ± 18,8

136,8 ± 69,9

% bases >10X

98,7 ± 2,2

58,3 ± 37,9

85,7 ± 25,4

% bases >20X

97,2 ± 4,5

46,8 ± 38,6

79,2 ± 30,1

% bases >50X

92,3 ± 13,4

25,6 ± 31,4

67,5 ± 35,4

Tabela 6: Métricas de NGS (profundidade média ±DP) calculadas, tendo como região alvo somente a região
codificadora do gene MEN1.

Corrida #2

Corrida #3

Corrida #4

% bases >10X

99,5 ± 2,6

59,7 ± 38

86,2 ± 25,4

% bases >20X

98,2 ± 5,8

48,8 ± 40,7

79,7 ± 30,4

% bases >50X

92,9 ± 13,9

27,3 ± 33,9

66,5 ± 36,2
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Da mesma forma, a representação de cada amostra nas corridas foi variável na
fase 2 (figura 9). Na corrida #2, a amostra mais representada obteve 6,4% dos reads,
enquanto que a menos representada, obteve 0,08%. Já na corrida #3, a amostra mais
representada alocou 13,5% dos reads, enquanto que a menos representada obteve 0,01%,
sendo considerada insatisfatória. Por fim, a corrida #4 teve sua amostra mais representada
com 4% e a menor delas 0,3%. A média da porcentagem de reads em cada amostra nas
corridas #2, #3 e #4 foi de 1,9% ± 1,3, 4,2% ± 2,9 e 1,8% ± 0,8.

Figura 9: Porcentagem dos reads de cada amostra com relação ao total da corrida

7.4

Fase 1: determinação da concordância, sensibilidade e especificidade do

método de NGS
Na fase 1, 100% (N=22) das variantes patogênicas identificadas pelo método de
NGS, foram confirmadas por SS, inclusive com relação a distribuição alélica. Da mesma
forma, a amostra, sabidamente negativa, também teve seu resultado corroborado.
Contudo, a concordância obtida durante a fase 1 foi 95,7%, já que 1 das variantes,
presentes em um dos indivíduos, considerada patogênica (NM_130799.2, exon2,
c.201delC: p.A68Pfs*51) não foi chamada e, portanto, não rastreada (Figura 10). Após
análise visual por meio do programa IGV, foi possível identificar a variante em questão,
presente em 18% dos reads totais na base específica, o que culminou na ausência de
chamada neste caso, já que o limite era 20% dos reads.
Mesmo com 100% das variantes causadoras tendo sido, mesmo que uma delas
indiretamente, corretamente triadas pelo método de NGS, quando consideradas todas as
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variantes encontradas (variantes causadoras e variantes polimórficas) a sensibilidade do
método de NGS passa a ser de 99,6% (escore Kappa=0,852 p<0,001), já que duas
variantes polimórficas obtiveram achados discrepantes com relação ao SS e NGS, uma
delas não confirmada por SS (c.1254C>T:p.D418D) e outra (c.216T>A:p.P72P) não
confirmada por NGS.

Figura 10: Imagem da posição da variante NM_130799.2, exon2, c.201delC: p.A68Pfs*51, não chamada
durante a corrida #1, mas visível no programa IGV .

Nesta etapa, considerando os resultados expostos, o teste diagnóstico pela
plataforma NGS em NEM1 teria como valor de sensibilidade 95,5% (intervalo de
confiança de 95% ((IC 95%)) = 77,2 - 99,9%), especificidade em 100% (intervalo de
confiança de 95% = 2,5 - 100%), valor preditivo positivo 100% (IC 95% = 83,9 - 100%)
e valor preditivo negativo de 50% (IC 95% = 1,3 - 98,7%).
7.5

Fase 2: determinação da concordância, reprodutibilidade, sensibilidade e

especificidade do método de NGS
Na segunda fase foram sequenciados todos os 76 indivíduos ao longo de 3 corridas
(kit de reagentes MiSeq Nano v2). Dentre estes, 29% foram sequenciados ao menos 3
vezes para avaliação de reprodutibilidade. A corrida #3 apresentou qualidade inferior a
desejada devido problemas e falhas no processo de formação de clusters, impedindo a
utilização dos seus resultados.
Nesta fase, 100% dos resultados encontrados foram concordantes entre as técnicas
de NGS e SS, resultando em um escore Kappa=1,0 p<0,001. O resultado discrepante
reportado no item 6.3 acerca da variante NM_130799.2, exon2, c.201delC: p.A68Pfs*51
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foi corretamente identificado nas corridas #2 e #4, onde o indivíduo portador foi inserido
(figura 11).
Figura 11: Variante NM_130799.2, exon2, c.201delC: p.A68Pfs*51, encontrada na corrida #2 e #4,
respectivamente.

Considerando todos os 76 indivíduos, a precisão, exatidão, sensibilidade (bem
como IC 95%), especificidade (bem como IC 95%), os valores preditivos positivo e
negativo, repetitividade (variação de resultado baseado em um mesmo operador) e
reprodutibilidade (variação de resultado baseado em diferentes operadores) são expostos
na tabela 7.
Tabela 7: Valores de precisão, exatidão, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e
valor preditivo negativo (VPN) considerando a média obtida na análise e reprodução dos 76 pacientes com
as corridas #1, #2 e #4. ND: Não disponível

N = 76

Valor

IC 95%

Reprodutibilidade (N=24)

1

ND

Repetitividade (N=24)

0,986

ND

Precisão

0,991

ND

Exatidão

1

ND

Sensibilidade

1

0,973-1

Especificidade

1

0,824-1

VPP

1

0,973-1

VPN

1

0,824-1

7.6

Variantes
Ao todo, 75% dos pacientes com NEM1 (57/76) foram identificados com

variantes patogênicas no gene MEN1. Nenhum paciente apresentou mais de uma variante
patogênica. Neste grupo, 37% eram deleções ou inserções do tipo frameshift (N=21), 25%
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alteravam sítio de splice (N=14), 17% eram do tipo nonsense (N=11), 12% do tipo
missense (N=7) e 9% deleções ou inserções do tipo in-frame (N=4) (tabela 7).
Foram identificadas 38 variantes germinativas patogênicas diferentes no gene
MEN1, sendo que 6 delas foram recorrentes: c.654+1G>T (IVS3), encontrada em 10
casos (17,5% dos casos), c.249_252delGTCT (exon 2, p.I85Sfs*33), encontrada em 5
casos índices (8,8% dos casos), c.1546_1547insC (exon 10, p.R516fs*15) encontrada em
4 casos (7% dos casos) e as variantes c.1579C>T (exon 10, p.R527*), c.1238T>G (exon
9, p.L413R) e c.1243C>T (exon 9, p.R415*) encontradas em 2 casos cada.
As variantes patogênicas estavam distribuídas ao longo do gene MEN1, sem
caracterização de hot spots mutacionais. As mutações foram mais frequentes nos exons
2, 9 e 10. Considerando os exons do gene, bem como suas regiões de fronteira com
introns, 29% (N=11) situavam-se no exon 2, 13% (N=5) no exon 3, 3% (N=1) no exon 4,
5% (N=2) no exon 5, 8% (N=3) no exon 6, 5% (N=2) no exon 7, 5% (N=2) no exon 8,
16% (N=6) no exon 9 e 16% (N=6) no exon 10. Desta forma, somente algumas regiões
configuram regiões mais frequentes, por exemplo, o exon 2. Todas as variantes
encontradas são descritas na tabela 8.
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Tabela 8: Variantes encontradas nos 44 indivíduos portadores de diagnóstico genético da síndrome NEM1 que potencialmente afetam funcionamento da proteína Menin e suas
frequências intrapopulacionais. **Variantes reportadas neste estudo e descrita no banco de dados com posições coincidentes.
Exon

cDNA

Efeito

dbSNP

HGMD

Referência

Tipo

10

c.1382_1404del23

p.E461Gfs*62

ND

ND

Este trabalho

Frameshift

Frequência no estudo
%
2,3

10

c.1546_1547insC

p.R516Pfs*15

rs767319284

CI972640

Agarwal (1997) Hum Mol Genet 6, 1169

Frameshift

9,1

10

c.1554_1578del25

p.P519Efs*32

ND

CD991792**

Poncin (1999) Hum Mutat 13, 54

Frameshift

2,3

10

c.1564_1565delGT

p.V522Rfs*8

ND

ND

Este trabalho

Frameshift

2,3

10

c.1579C>T

p.R527*

rs104894261

CM970942

Nonsense

4,5

10

c.1669A>T

p.K557*

ND

CM066128**

Ozturk (2006) J ENAocrinol Invest 29, 523

Nonsense

2,3

2

c.122T>C

p.L41P

ND

ND

Este trabalho

Missense

2,3

2

c.201_201delC

p.A68Pfs*51

ND

CD075463

Toledo (2007) Clin Endocrinol (Oxf) 67, 377

Frameshift

2,3

2

c.249_252delGTCT

p.I85Sfs*33

rs587776841

CD075467/CD972304**

Frameshift

11,4

2

c.266_286del21

p.L89_A95del

ND

ND

Chandrasekharappa (1997) Science 276, 404/Tham (2007) J Clin Ednocrinol
Metab 92, 3389
Este trabalho

In Frame

2,3

2

c.315_316insCCTC

p.Y106Pfs*12

ND

ND

Este trabalho

Frameshift

2,3

2

c.358_360delAAG

p.Lys120del

rs794728657

CD972307

Chandrasekharappa (1997) Science 276, 404

In Frame

2,3

2

c.377G>A

p.W126*

ND

CM981253

Bassett (1998) Am J Hum Genet 62, 232

Nonsense

2,3

2

c.385_385delC

p.L129Sfs*56

ND

ND

Este trabalho

Frameshift

2,3

2

c.415C>T

p.H139Y

ND

CM970921

Agarwal (1997) Hum Mol Genet 6, 1169

Missense

2,3

2

c.431_432delinsAA

p.F144*

ND

CX055790

Ellard (2005) Clin Endocrinol (Oxf) 62, 169

Nonsense

2,3

2

c.439A>T

p.I147F

ND

CM074341

Toledo (2007) Clin Endocrinol (Oxf) 67, 377

Missense

2,3

3

c.548G>A

p.W183*

rs794728650

CM981259

Lemmens (1997) Hum Mol Genet 6, 1177

Nonsense

2,3

3

c.558delT

p.F186Lfs*38

ND

CD035821

Cebrian (2003) J Med Genet 40, e72

Frameshift

2,3

3

c.628_631delACAG

p.T210Sfs*13

rs794728640

CD972310**

Chandrasekharappa (1997) Science 276, 404

Frameshift

2,3

Chandrasekharappa (1997) Science 276, 404
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3

c.652_652delC

3/IVS4

p.R218Gfs*6

ND

ND

Este trabalho

Frameshift

2,3

c.654+1G>T

rs794728622

CS982266

Teh (1998) J Clin Endocrinol Metab 83, 2621

Splice site

22,7

4/IVS5

c.783+1G>A

ND

CS003705

Morelli (2000) Eur J ENAocrinol 142, 131

Splice site

2,3

IVS5/5

c.784-2A>C

ND

CS094282**

Franchi (2009) Cancer Genet Cytogenet 192, 99

Splice site

2,3

IVS5/5

c.784-9G>A

rs794728625

CS991446

Gortz (1999) Int J Cancer 80, 373

Splice site

2,3

5

c.802_803insGGCTGCTCT

p.W265_L267dup

ND

ND

Este trabalho

In Frame

2,3

6/IVS5

p.275_277del

ND

CS973732/CS075179**

Toliat (1997) Lancet 350, 1223/Hai (2000) Clin Endocrinol (Oxf) 52, 509

In Frame

2,3

6

c.8252_830deletionAGGTACCC
c.903_909delCTACCAC

p.Y302Rfs*64

ND

ND

Este trabalho

Frameshift

2,3

7

c.1015C>T

p.Q339*

ND

CM053978

Klein (2005) Genet Med 7, 131

Nonsense

2,3

7

c.951_952insC

p.I318Hfs*49

ND

ND

Este trabalho

Frameshift

2,3

8

c.1087G>T

p.E363*

ND

ND

Este trabalho

Nonsense

2,3

8

c.1133delA

p.E378Gfs*67

ND

CD075465

Toledo (2007) Clin Endocrinol (Oxf) 67, 377

Frameshift

2,3

9

c.1238T>G

p.L413R

ND

CM074346

Toledo (2007) Clin Endocrinol (Oxf) 67, 377

Missense

4,5

9

c.1241T>C

p.L414P

ND

CM010342

Asteria (2001) Hum Mutat 17, 237

Missense

2,3

9

c.1243C>T

p.R415*

ND

CM970937

Lemmens (1997) Hum Mol Genet 6, 1177

Nonsense

4,5

9

c.1252G>T

p.D418Y

ND

CM981277**

Bassett (1998) Am J Hum Genet 62, 232

Missense

2,3

9

c.1268G>A

p.W423*

ND

CM004419

Bergman (2000) Br J Cancer 83, 1009

Nonsense

2,3

9/IVS9

c.1350+1_1350+11del11

rs794728644

ND

ND

Splice site

2,3

ND: Não disponível
MAF: Frequência do menor alelo (Minor Allele Frequency)
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Trinta e sete diferentes variantes genéticas benignas foram encontradas ao longo
do gene MEN1: regiões não traduzidas (UTRs) (19%, 7), IVS1 (11%, 4), IVS2 (35%, 13),
IVS6 (5%, 2), IVS7 (5%, 2), IVS9 (3%, 1) e 5,4% (N=2) nos exons 2, 3, 9 e 10. Nove
destas variantes não tinham sido descritas previamente. Os detalhes de cada variante são
descritos na tabela 9.

41

Tabela 9: Descrição de variantes benignas, localização, frequência de indivíduos portadores, distribuição alélica e referência em bancos de dados.
SNVs encontrados

Localização

% dos casos com o SNV

% Heterozigose

% Homozigose

dbSNP

COSMIC

1000 Genomes

6500 exomes

ExAC

c.*307T>G

3'UTR

1,32

100,00

0,00

rs1804848

ND

MAF:G=0,9%

ND

ND

c.*185C>T

3'UTR

1,32

100,00

0,00

rs111895237

ND

MAF:T=0,5%

ND

ND

c.*306_*308delCTC

3'UTR

1,32

100

0

rs143341556

ND

MAF:DEL=8%

ND

ND

c.*302C>T

3'UTR

3,9

100,0

0,0

rs1804849

ND

MAF:T=1,2%

ND

ND

c.-35A>C

5'UTR

9,21

100,00

0,00

rs679946

ND

MAF:C=20%

ND

ND

c.-35A>T

5'UTR

44,74

70,59

29,41

rs679946

ND

MAF:T=23%

ND

ND

c.-6G>A

5'UTR

1,3

100,0

0,0

rs768088337

ND

MAF:A=0,2%

ND

ND

c.-23-16C>G

IVS1

13,16

70,00

30,00

rs509606

ND

MAF:G=17%

ND

30%

g.1139T>C

IVS1

3,9

100,0

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

g.890G>A

IVS1

2,6

100,0

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

g.894G>A

IVS1

3,9

33,3

66,7

ND

ND

ND

ND

ND

c.445+177G>A

IVS2

1,32

100,00

0,00

rs192961797

ND

MAF:A=0,3%

ND

ND

c.445+183G>A

IVS2

18,42

85,71

14,29

rs624975

ND

MAF:A=17%

ND

ND

c.445+306G>A

IVS2

2,63

100,00

0,00

rs34047150

ND

MAF:A=0,6%

ND

ND

c.445+401_445+402insT

IVS2

25,00

100,00

0,00

rs11404218

ND

ND

ND

ND

c.445+401_445+402insTT

IVS2

26,32

100,00

0,00

rs11404218

ND

ND

ND

ND

c.445+539G>A

IVS2

17,11

92,31

7,69

rs67808744

ND

MAF:A=15%

ND

ND

c.445+719G>A

IVS2

13,16

80,00

20,00

rs11231873

ND

MAF:A=13%

ND

ND

c.446-198G>A

IVS2

1,32

100,00

0,00

rs11607366

ND

MAF:A=0,6%

ND

ND

c.446-347G>A

IVS2

1,32

100,00

0,00

rs75989060

ND

MAF:A=0,7%

ND

ND

c.446-662A>G

IVS2

1,32

100,00

0,00

rs374393702

ND

ND

ND

ND
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c.445+709_710delTT

IVS2

52,6

100,0

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

c.445+710delT

IVS2

39,5

100,0

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

g.2505_2505delT

IVS2

1,3

100

0

ND

ND

ND

ND

ND

c.912+283C>T

IVS6

94,74

16,67

83,33

rs504195

ND

MAF:C=16%

ND

ND

c.912+295_912+297delTGA

IVS6

86,8

18,2

81,8

rs2307769

ND

MAF:TAG=20%

ND

ND

c.1049+115A>G

IVS7

15,79

83,33

16,67

rs669976

ND

MAF:G=17%

ND

ND

g.5276_5276delT

IVS7

34,2

100,0

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

c.1350+103G>C

IVS9

59,21

75,56

24,44

rs654440

ND

MAF:C=23%

ND

ND

c.1624A>G:p.T541A

EXON 10

96,1

17,8

82,2

rs2959656

COSM255213

MAF:A=15%

MAF:A=9%

0,94

c.1508G>A:p.G503D

EXON 10

1,3

100,0

0,0

ND

COSM1188290

ND

ND

0,0005

c.71G>C (EXON 2)

EXON 2

27,6

100,0

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

c.202G>A:p.A68T

EXON 2

1,3

100,0

0,0

ND

ND

ND

ND

ND

c.597C>T:p.H204H

EXON 3

3,95

0,00

100,00

rs150512958

ND

MAF:T=0,1%

0,02%

0,06%

c.512G>A:p.R171Q

EXON 3

3,9

100,0

0,0

rs607969

COSM23054

MAF:A=0,8%

MAF:A=1,5%

0, 00083%

c.1254C>T:p.D418D

EXON 9

52,6

82,5

17,5

rs2071313

ND

MAF:T=30%

MAF:T=39%

0,39

c.1299T>C:p.H433H

EXON 9

88,2

9,0

91,0

rs540012

ND

MAF:T=2%

MAF:T=2,5%

0,993

ND: Não disponível
MAF: Frequência do menor alelo (Minor Allele Frequency)
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7.7

Análise dos resultados
Cada paciente foi analisado com os resultados obtidos a partir do processamento

automatizado (standalone), por meio do MSR e, paralelamente, através de um arquivo
VCF único, obtido a partir de um pipeline de processamento de dados desenvolvido in
house. Cem por cento das variantes foram catalogadas em ambas as frentes.
Entretanto, o pipeline desenvolvido no serviço aplicou, na chamada de variantes
(GATK), a unificação dos dados em um arquivo VCF único, gerando uma redução de
25% no tempo de análise, enquanto que os VCFs obtidos a partir do MSR eram
individualizados.
7.8

Análise de custo
Todos os custos com sequenciamento dos 76 pacientes foram calculados tendo

como referência as plataformas ABI3500xl (Applied Biosystems, EUA) para SS, uma
vez que que a plataforma ABI3130xl (Applied Biosystems, EUA) foi descontinuada, e a
plataforma Illumina MiSeq (Illumina, EUA) para NGS. Foram levados em conta os
valores de mercado dos sequenciadores, bem como custos inerentes a manutenção,
depreciação, ociosidade de equipamento, taxa de repetição, tempo/custo de mão-de-obra
e custos de reagentes e insumos. Os cálculos englobaram 3 diferentes cenários:
capacidade máxima de operação, operação sob demanda e absorção de todos os
rastreamentos familiares. Todos estes pontos, considerando o sequenciamento de toda
região genômica do gene MEN1 em NGS e somente as regiões exonicas e peri intronicas
descritas anteriormente (material e métodos) em SS (tabela 10).
Os procedimentos para NGS foram, aproximadamente, 60% mais rápidos que
aqueles empregados para SS, já considerando as taxas de repetição (5,2% para SS vs 2,7%
para NGS):
1) Considerando o sequenciamento de 96 casos-índices (máxima capacidade), o
custo estimado por paciente usando a técnica NGS foi 71% inferior ao do SS.
2) Já assumindo o custo referente a demanda média mensal do serviço em
absorver casos-índices (N=20/mês), o custo médio da plataforma NGS se
posiciona 63% menor que o custo para desenvolvimento de SS.
3) Por fim, assumindo a absorção total de todos os indivíduos familiares de

casos-índices para rastreamento de variante conhecida, executando os mesmos
processos (sequenciamento total de todo o gene MEN1 por NGS), e,
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consequentemente,

elevando

a

demanda

média

mensal

para
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indivíduos/mês, o método de NGS se posiciona com custo 29% menor que o
método de SS.
Tabela 10: Custeio da aplicação do método de NGS para sequenciamento do gene MEN1 (7189pb) vs
método de SS para sequenciamento dos exons e regiões de fronteira do gene (4106pb).
Custos SS

R$
Custo efetivo

Custo demanda

Custo Rast. Familial

Custo p/ paciente

R$ 1.267,76

R$ 2.503,86

R$ 672,92

Custo p/ par de base

R$ 0,31

R$ 0,61

R$ 0,16

Custo efetivo

Custo demanda

Custo Rast. Familial

Custo p/ paciente

R$ 364,25

R$ 929,36

R$ 479,40

Custo p/ par de base

R$ 0,05

R$ 0,13

R$ 0,06

Diferença (%)

-71,3

-62,9

-28,8

Custos NGS

7.9

Práticas complementares: Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification

(MLPA)
A análise de deleções/duplicações maiores (não detectáveis ao sequenciamento)
foi realizada por MLPA nos 19 pacientes cuja análise genética por SS e por NGS foi
negativa. O estudo por MLPA resultou na identificação de deleções em heterozigose em
3 pacientes (4%; 3/76).
O primeiro deles apresentou deleção completa do gene MEN1, com região mínima
afetada de 6615pb (GRCh37/hg19 – chr11:64571868-64578482) ou máxima de
223147pb (GRCh37/hg19 – chr11:64571868-64795014).
O segundo paciente é portador de uma deleção, em heterozigose, das regiões
promotora, exon 2 e, possivelmente, parte do exon 3 do gene MEN1 cujo tamanho mínimo
e máximo estimados foram, respectivamente, de 1066pb (hg19 chr11:6457739564578460) e de 3038pb (chr11:64575423-64578460).
Já o terceiro caso apresentou uma deleção acometendo a região promotora do gene
MEN1, de tamanho mínimo e máximo de 342pb (hg19 chr11:64578119-64578460) e
216.995 bp (GRCh37/hg19 – chr11:64578019-64795013), respectivamente.
Nos três casos (figura 12), somente o ponto de quebra 3’ do gene MEN1 foi
determinado, pois não é possível afirmar a ocorrência ou não de deleções além da
extremidade 5’ do gene MEN1 devido a ausência de sondas na região
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Ressalta-se que o primeiro caso citado obteve todas as suas variantes benignas
reportadas (c.1299T>C:p.H433H - rs540012; c.597C>T:p.H204= - rs150512958;
c.445+719G>A - rs11231873) em homozigose. Tais variantes, respectivamente, estão
presentes em 88%, 4% e 13% dos casos do estudo, com frequências de 20-100% de
homozigose.
Do mesmo modo, os outros dois casos possuíam a variante polimórfica c.-35A>T
(rs679946) no exon 1 em homozigose. Esta variante ocorreu em aproximadamente 70%
dos casos deste estudo. Somente 25% destes, estava em homozigose.

Figura 12: Representação de deleções grandes e grosseiras detectadas em 4% dos indivíduos (MLPA); 1) Tamanho
estimado mínimo de 6.615pb (GRCh37/hg19 – chr11:64571868-64578482) e máximo 223.147pb (GRCh37/hg19 –
chr11:64571868-64795014). 2) Tamanho estimado mínimo de 1.066 bp (GRCh37/hg19 – chr11:64577395-64578460)
e máximo de 219.523pb (GRCh37/hg19 – chr11:64575491-64795013). 3) Tamanho estimado mínimo de 342pb
(GRCh37/hg19 – chr11:64578119-64578460) e máximo de 216.995 bp (GRCh37/hg19 – chr11:64578019-64795013).

46

8 DISCUSSÃO
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8.

Discussão

8.1

Diagnóstico Genético na prática clínica: A migração do SS para a aplicação

de NGS.
Desde que o sequenciamento pelo método de Sanger (SS), utilizando ddNTPs
(dideoxinucleotídeos) foi descrito em 1975, os métodos para realização de
sequenciamento e análise genética vem sendo aprimorados constantemente (79). A
determinação da sequência genética por SS foi amplamente utilizada no projeto Genoma
Humano concluído em 2001. Esta técnica é, ainda hoje, considerada o método padrão
ouro para sequenciamento genético. Um aumento significativo, tanto da capacidade
geração, como de análise das sequencias genéticas pela técnica de sequenciamento
Sanger (SS), cujo princípio básico se mantém o mesmo, se deu após criação e
aprimoramento dos sequenciadores por eletroforese capilar (EC), cuja capacidade
máxima de leitura é de 700pb a 800pb (80).
O aperfeiçoamento dos dispositivos de EC propiciou um avanço exponencial na
compreensão dos estados normais e patológicos relacionados à genética humana. Como
exemplos disto, a técnica de SS permitiu definir padrões de herança, possibilitou o
aperfeiçoamento do aconselhamento genético, definiu penetrância da doença nos
portadores

de mutações

e estabeleceu correlações

genótipo-fenótipo. Como

consequência, promoveu o diagnóstico e tratamento precoce de várias condições
genéticas, elevando a qualidade de vida e de sobrevida dos portadores.
O acesso à análise genética permite o reconhecimento de parentes sob risco que
não herdaram a mutação, havendo um benefício psicológico, uma vez que recebem
aconselhamento genético que os excluem, junto com seus descendentes, da expectativa
de desenvolver a doença de seus familiares. Há, também, benefício aos Serviços de Saúde
públicos e privados uma vez que estes indivíduos são excluídos da necessidade de
vigilância clínica periódica, minimizando os custos de saúde. Além disto, a identificação
de portadores assintomáticos de mutação permite a inclusão destes indivíduos em um
programa de vigilância clínica periódica que possibilita tanto o diagnóstico como o
tratamento precoce.
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As neoplasias endócrinas múltiplas tipos 1 e 2 são exemplos do benefício
resultante da implementação da análise genética na prática clínica (81-89). Dados
indicam que cenários onde são aplicados o diagnóstico genético de NEM1, não há
ocorrência de metástases ou mortalidade, enquanto que nos indivíduos não
diagnosticados tais taxas resultam em 23% e 15%, respectivamente. Da mesma forma,
quando o diagnóstico é puramente clínico, estas taxas resultam em 18% e 7%,
respectivamente (9).
Alguns poucos serviços médicos de atenção terciária oferecem o rastreamento
genético na prática clínica. A maioria dos recursos voltados para este fim é originado de
fundos acadêmicos e para pesquisa, que acabam, indiretamente, beneficiando pacientes
nestes serviços. Tal fator se deve, principalmente, ao alto custo para execução dos
procedimentos envolvidos e de análise e interpretação dos dados, gerando uma barreira
para difusão da análise genética de pacientes com síndromes hereditárias raras e
complexas.
Síndromes genéticas que não dispõem de uma clara associação genótipo-fenótipo,
que cursam com penetrância e expressividade variáveis e que não apresentam mutações
específicas de alta prevalência, ditas hots spots mutacionais, amplificam as dificuldades
de incorporação da análise genética como rotina na prática clínica. A síndrome NEM1 e
Neurofibromatose tipo 1 representam exemplos clássicos de condições genéticas que
englobam estas desvantagens. A ausência de hots spots mutacionais, por exemplo,
implica na obrigatoriedade de sequenciamento de toda região codificadora destes genes.
No caso de NEM1, ao menos 8 pares de sequencias iniciadoras, 8 reações de PCR e 16
reações de sequenciamento devem ser, no mínimo, consideradas. Em alguns casos, fazse necessário sequenciamento de regiões não traduzidas (UTRs), promotoras e intrônicas.
O desenho das sequencias iniciadoras para determinadas regiões e a utilização das
mesmas para reação de sequenciamento se constituem em uma tarefa complexa pela
necessidade de alta especificidade destes oligonucleotídeos. A reação de PCR longa,
embora também demande desenho de sequencias iniciadoras específicas, necessita de
somente um par de oligonucleotídeos aliado a uma única reação de PCR. Uma vez
amplificado, o material encontra-se pronto para ser processado. Soma-se a isto a eficácia
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da enzima utilizada na PCR longa em corrigir falhas de incorporação (sítio de
exonuclease). Os sítios de ligação dos oligonucleotídeos não devem conter SNVs
conhecidos e devem ser alocados, preferencialmente, em regiões conservadas do genoma,
exigindo cautela, uma vez que as regiões UTRs, intergênicas ou intrônicas, em muitos
casos, não são bem conhecidas.
O método de NGS permite o sequenciamento e análise de toda região genômica
do gene selecionado, além da inclusão, em uma mesma rotina, de diversos indivíduos a
partir da técnica de indexamento duplo (dual indexing - Illumina) ou aplicação de
“códigos de barras” em uma das extremidades da sequência (Barcoding – Ion Torrent).
Isto é possível mesmo que alvos (painéis ou genes) ou métodos de captura e
enriquecimento (PCR longa, PCR multiplex ou captura por sondas de DNA ou RNA
biotiniladas) sejam distintos. Em decorrência destas características, o método de NGS
incorre em um custo menor por cada par de base sequenciadas, sendo mais custo efetivo
que SS (90).
O bom custo-benefício da aplicação do método de NGS é corroborado por vários
estudos usando esta técnica como método de diagnóstico de várias síndromes genéticas
de predisposição a câncer (91-95), incluindo câncer de mama/ovário familial (84),
neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (96), casos familiais de paraganglioma e
feocromocitoma (97) e outras doenças complexas (98).
Embora não haja, até o momento, nenhum estudo realizando triagem genética para
indivíduos portadores da síndrome NEM1 por NGS, Manson-Bahr et. al. (2015)
estudaram recentemente o gene MEN1, dentre vários outros, em amostras de tumores
prostáticos fixados, utilizando a plataforma HiSeq 2000 (Illumina, EUA). Neste estudo
foi demonstrado que, para maioria dos casos, é possível triar geneticamente materiais
provenientes de tumores para avaliação de riscos potenciais (99). A boa aplicação do
método de NGS para diagnóstico genético de NEM1 também teria elevado potencial para
investigação de outros fatores genéticos atuando, juntamente com a mutação germinativa
MEN1, no desenvolvimento ou não da doença e/ou modulando o fenótipo (1).
Todos estes estudos envolvendo NGS (90-99) asseguram a boa aplicabilidade e
eficácia desta técnica na triagem genética de indivíduos portadores de doenças
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monogênicas e complexas, mostrando uma tendência de migração da técnica de
sequenciamento Sanger para NGS na prática clínica.
Especificamente no caso de NEM1, 5% a 10% dos indivíduos não possuem
variantes patogênicas na região codificadora do gene (100). Em decorrência deste fator,
a aplicação do método de NGS com a leitura de toda região genômica do gene, bem como
possibilidade de fácil enriquecimento e análise de outros genes possivelmente
relacionados ao desenvolvimento da síndrome teria o potencial de revelar variantes
genéticas patogênicas nestes casos cuja identificação por SS seria até possível, porém,
muito mais dispendiosa e trabalhosa.
Nós não encontramos mutações germinativas em regiões promotoras ou UTR ou
definitivamente intronicas usando NGS em 19 pacientes negativos para mutação MEN1
em exons ou fronteiras intron-exon. Vários trabalhos sistematicamente sugerem que parte
dos pacientes com NEM1 sem mutação poderiam ter mutações patogênicas nestas
regiões. Entretanto, até o presente, não há estudos documentando esta hipótese. Embora,
nossos dados tenham sido negativos, o número de pacientes analisados em nosso estudo
é muito pequeno e, por isto, não se pode excluir que este fenômeno esteja presente em
alguns pacientes com NEM1. A técnica aqui utilizada, por sua vez, possibilita que tais
regiões sejam facilmente rastreadas com um número maior de pacientes tendo, assim,
elevado potencial de responder esta questão em trabalhos subsequentes.
No presente estudo, nós identificamos 3 pacientes com grandes deleções no gene
MEN1 por MLPA, correspondendo a 4% dos casos. O número de casos com deleções
grandes é extremamente variável na literatura (1-33%) (33). Provavelmente, isto deve
estar relacionado com o fenótipo selecionado para investigação e com o número de
pacientes analisados nas diferentes casuísticas.
Dentre os 19 pacientes analisados sem mutação germinativa identificada por SS
ou MLPA, havia 8 com NEM11 familial em nossa casuística. Três deles, tinham deleções
grandes por MLPA (38%/3/8). O fenótipo destes pacientes era inequívoco com detecção
de NEM1 típica em vários membros destas famílias, incluindo múltiplos tumores e
multicentricidade aumentando a expectativa de achado de mutação germinativa. Mesmo
se consideramos todos os 19 casos, teríamos 16% com deleções grosseiras. Assim, nós
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concordamos que a análise por MLPA deve ser, por ora, recomendada para todos os
pacientes com NEM1 negativos para mutação, como recomendado por Consensos. É
possível que estudos futuros possam definir mais claramente se todos estes pacientes
realmente necessitem de MLPA ou se deveria ser suportada para casos específicos.
Estudos avaliando o custo-benefício desta técnica em pacientes com MEN1 considerando
subgrupos de maior ou menor risco potencial como aqui sugerido são necessários.
Somente cerca de 2-3% dos pacientes com apresentação esporádica de NEM1 ou
NEM1 familial sem mutação previamente documentada no gene MEN1 são
caracterizados como síndrome NEM1-like. Estes pacientes albergam mutações
germinativas em genes inibidores de quinases dependentes de ciclina. Os genes
associados com o fenótipo NEM1-like são: CDKN2B, CDKN2C, CDKN1A e CDKN1B
(p27) (100-101). O gene p27 foi o primeiro deste grupo de genes supressores tumorais
atuando na via de quinases dependentes de ciclinas a ser associado com o fenótipo MENlike e pacientes com mutações neste gene foram classificados como portadores de
síndrome NEM4 (101). O fenótipo dos pacientes com MEN-like não é ainda bem
caracterizado. Fenótipos NEM1 associados com mutações em um destes genes parecem
ser excepcionalmente raros uma vez que 7-10 anos após associação com este fenótipo
somente 10 probandos foram reportados com MEN4 e 8 com mutações germinativas em
um dos outros genes CDKIs Não CDKN1B dentre cerca de 525 pacientes investigados
com fenótipo MEN1.
Da mesma forma que sugerido para análise por MLPA, são necessários estudos
para avaliar melhor se realmente todos os casos com fenótipo NEM1 ou NEM-like sem
mutação germinativa por SS ou por MLPA deveriam ser submetidos à análise de todos
os outros genes MEN1-relacionados. Como esta associação parece ser extremamente rara
a avaliação de custo-benefício da análise destes múltiplos genes deve ser investigada em
estudos futuros.
Baseado nestes dados, nós preferimos estabelecer e validar a técnica NGS
somente para o gene MEN1 uma vez que não há dúvida do valor de sua indicação para
todos os pacientes com fenótipo MEN1. Por outro lado, a técnica aqui validada permite
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que se explore futuramente o custo-benefício da análise combinada do gene MEN1 e dos
outros genes MEN1-relacionados.
Fenocópias correspondem aos pacientes portadores de mutação somática
ocorrendo de forma casual e independente em diferentes tecidos relacionados com
predisposição ao desenvolvimento de tumores em NEM1. Como exemplo de fenocópia,
podemos citar um paciente com diagnóstico clínico de NEM1, caracterizado pela
associação de hiperparatireoidismo e acromegalia, ausência de mutação germinativa no
gene MEN1, ausência de deleções por MLPA, ausência de mutação germinativa nos
genes: CDKN2B, CDKN2C, CDKN1A e p27 e estudo genético dos tumores revelando
mutações somáticas. No caso exemplificado, com a presença de mutação inativadora em
heterozigose no gene HRPT2 e perda de heterozigose tecidual (inativação bialélica
tecidual) no adenoma de paratireoide e mutações somáticas ativadoras da proteína Gsα
no tumor hipofisário. Ao contrário de NEM1 familial clássica, estes pacientes não
albergam qualquer risco de transmissão genética para seus descendentes.
Finalmente, não pode ser excluído que um grupo restrito de pacientes com NEM1
possam ter variantes patogênicas germinativas ou de significado desconhecido em genes
ainda não relacionados à síndrome. Outra possibilidade seria a de que alguns pacientes
com MEN1 esporádica poderiam apresentar mutações somáticas pós-zigóticas no gene
MEN1 ou em outros genes configurando em possíveis mosaicos com é descrito, por
exemplo, na síndrome de Mccune Albright.
8.2

Determinação de métricas e parâmetros mínimos

8.2.1 Amplificação por PCR
Inicialmente, um produto de PCR de aproximadamente 7Kb, representando toda
a região genômica do gene MEN1, foi obtido a partir de um par de primers. Entretanto,
para que tal reação fosse bem-sucedida, esperava-se uma boa qualidade de gDNA. Sabese que a razão 260/280 é utilizada para indicar pureza do material, sendo que, quando
abaixo de 1,8, infere à amostra uma possível contaminação de substâncias carreadas da
fase de extração que absorvem na faixa de comprimento de onda de 280 (102). Mesmo
com 31,6% das amostras abaixo da razão adequada esperada para amplificação, 11%
destas não funcionaram de acordo, tendo de ser purificadas. Tal fator demonstra que,
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mesmo na presença de contaminantes há boas chances de amplificação dado ao bom
desempenho do kit de PCR longa utilizado no processo. Além disto, a não necessidade
de gDNAs de elevada qualidade neste processo auxiliam na rapidez do processo de
sequenciamento NGS, contribuindo para sua custo-efetividade.
Além disto, a quantificação do produto de PCR longa por fluorimetria constitui o
primeiro ponto de checagem da técnica antes do prosseguimento da reação de construção
de biblioteca, auxiliando na diminuição do risco de perdas.
8.2.2 Estabelecimento das métricas ideais para NGS
Para estabelecimento das métricas ideais a corrida #3 foi excluída devido a falhas
em seu processo de formação de clusters, o que levou a uma subutilização do kit e baixo
rendimento, de modo que algumas amostras tiveram de ser repetidas na corrida #4.
Durante o processo conhecido como carregamento do “cartucho” (colocação dos
reagentes de corrida, se uso único, e preparo das amostras para iniciar o sequenciamento)
a quantidade de biblioteca é crucial. Estabelecer uma quantidade de DNA (em nanomolar
– nM) ideal para que não haja sobreposição de clusters nem baixo rendimento é
fundamental. Outros pontos podem, ainda, fazer com que este processo falhe, levando a
perda da corrida, por exemplo, falha na reação de quantificação por qPCR, discutido
adiante.
Diante da sequência selecionada e enriquecida, foi escolhido o Kit “nano” para
condução do estudo molecular pela sua menor capacidade de geração de dados e pelo
melhor custo-benefício. Outro fator preponderante para seleção desta célula de fluxo
baseado na demanda de 20 pacientes/mês, foi a falha na detecção de uma variante
patogênica durante o uso do kit convencional, com capacidade de gerar 7,5Gb (a ser
discutido posteriormente). Esta célula de fluxo “nano” permite o sequenciamento de 1
milhão de leituras em 500 ciclos, que foi realizado de maneira bi-direcional, com o
objetivo de aumentar a profundidade de leitura. Com este Kit, a plataforma seria capaz
de gerar, no máximo, 500Mb e de analisar, com profundidade média de leitura de 500x,
140 indivíduos, desconsiderando a utilização de controles. Entretanto, analisando as
corridas #2 e #4, que o utilizaram, tal métrica pode ser atingida com uma média de 50
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indivíduos, revelando uma perda de aproximadamente 75%, em média, das sequencias
obtidas. Esta perda pode ser resultante de diversos aspectos, dentre eles, falhas na
colocação dos índices, duplicatas de PCR descartadas no alinhamento, locação de DNA
controle na flowcell, dentre outros. O gráfico 1 representa a profundidade média obtida
na região alvo esperada e a obtida de fato em cada corrida.
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Gráfico 1: Comparação entre as corridas #2 e #4 com relação ao cálculo da profundidade média esperada
baseando-se na capacidade da flowcell e no volume de reads obtidos em cada uma das corridas, com a
profundidade média realmente obtida nas duas corridas.

O número de ideal de clusters, para que seja possível extrair, em sua totalidade, a
capacidade de dados da flowcell, de modo a garantir, com um maior número de amostras
por corrida, um menor custo (gráfico 2). Com estas corridas, sabe-se que o número de
clusters deve ser maior que 600Kclusters/mm² (r²=0,935). Neste gráfico, a corrida #3 foi
incluída devido a falha na formação de clusters, de modo que possa contribuir para
estabelecimento deste valor ideal.
Fica evidente a relação direta entre quantidade de clusters com geração de dados.
Porém, um aumento excessivo no número de clusters passaria a inverter o gráfico
(declínio) devido ao aumento de sobreposição de clusters.
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Gráfico 2: Correlação entre quantidade de dados gerados com quantidade de clusters obtidos na corrida.

Tomando-se como exemplo a corrida #2, que envolveu o maior número de
indivíduos, é possível determinar parâmetros mínimos como, número de reads ou
profundidade mínima de leitura para obtenção de bons resultados utilizando um mesmo
protocolo de processamento de amostras. Os gráficos do grupo 3 ilustram correlações
entre número de leituras e profundidade média de leitura (3a), profundidade média de
leitura e porcentagem de bases com profundidades mínimas (3b) e número de leituras
com porcentagens de bases com profundidades mínimas (3c).
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Gráfico 3a: Correlação entre leituras obtidas e profundidade média de leitura
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Gráfico 3b: Correlação entre profundidade média e porcentagens de bases com profundidades mínimas
obtidas
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Gráfico 3c: Correlação entre leituras obtidas por amostra e porcentagens de profundidades mínimas obtidas

É possível estipular um número mínimo de leituras da região alvo necessárias para
obtenção de 100% de cobertura, tendo 90-95% das bases com >10x de profundidade de
leituras (103).
Para garantir 100% de cobertura da região alvo, pode-se afirmar que seriam
necessários um número mínimo de 28400 leituras por amostra (gráfico 3a). Entretanto,
existem determinadas amostras (ex. 6400, 7400 e 8800 leituras) que conseguem atingir
100% de cobertura da região alvo, enquanto que determinadas amostras que
contabilizaram entre 8000 e 11000 leituras não foram capazes de atingir esta métrica
mínima. Isto condiz com uma variação expressiva na alocação das leituras na região alvo,
bem como o tamanho dos mesmos, de modo que amostras com mais leituras, não
alcancem cobertura total da região alvo. A variação de distribuição de leituras na região
alvo é ocasionada pelo método de cobertura aliado ao método de fragmentação
(transposase).
Quando comparadas as profundidades médias de leituras das amostras com sua
taxa de cobertura na região alvo, tal fato se repete; há amostras com profundidades médias
entre 140x e 150x com 100% de cobertura, enquanto que amostras com 280x de
profundidade média atingem 99,1% de cobertura na região alvo. Com isso, pode-se dizer
que 100% da região alvo coberta pelo sequenciamento não garante a confiabilidade dos
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achados, já que muitas destas regiões podem ter sido cobertas com profundidades
menores do que 10 leituras, o que impossibilita análise (103).
Quando avaliados os parâmetros de profundidade médias de leitura em conjunto
com o parâmetro de porcentagem de bases com profundidade mínima de 50x, 20x e 10x
(gráfico 3b), é observada uma tendência mais linear. Contudo, algumas das amostras
também acabam por demonstrar uma variação considerável, com profundidade média
maior, contudo, apresentando porcentagens de bases >50x, >20x e >10x menores.
Novamente, a utilização de PCRs ao longo do processo de preparo aliado a fragmentação
enzimática contribuem para esta variação.
O mesmo evento ocorre quando comparados número de leituras com porcentagem
de bases com profundidades mínimas de 50x, 20x e 10x (gráfico 3c).
Estes pontos corroboram a grande variação na distribuição de leituras ao longo da
região alvo, dificultando a garantia de bons resultados com a utilização do fluxograma de
preparo de biblioteca aqui proposto, tornando necessário um número maior de dados para
um sequenciamento robusto.
É fato que a retirada de reações de PCR do processo de enriquecimento e do
preparo de biblioteca melhorariam a distribuição dos dados. Porém, seria necessário um
volume maior de gDNA para que as reações fossem iniciadas. Além disto, kits comerciais
que operam sem necessidade de amplificação de DNA oneram consideravelmente o
processo.
Desta forma, pode-se inferir que os parâmetros mais seguros e eficientes para
cálculos de número máximo de amostras por célula de fluxo são número de leituras por
amostra e cobertura média (r²=0,9363). Entretanto, deve-se levar em conta o padrão de
qualidade objetivado para o experimento. Levando-se em conta 95% das bases >10x,
necessários para confiabilidade do método (103), obtêm-se um valor de no mínimo 6000
leituras por amostra.
Analisando o gráfico 3a, pode-se afirmar que este número de leituras gera
amostras com 150x de profundidade média, ou seja, utilizando uma célula de fluxo com
1 milhão de leituras tem-se um número máximo de 160 indivíduos. Entretanto, a taxa de
perda, supracitada deve ser levada em conta (~75%), de modo que este número máximo
resulta em 40. Tal número corrobora a eficiência da corrida #2 (98,5% >10x) com 52
indivíduos.
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Embora a profundidade média de leitura seja útil para cálculo de número de
amostras, o método aplicado para fragmentação tem implicação direta na maneira como
estas leituras estão distribuídas ao longo da região alvo, gerando, na métrica de
profundidade média, um alto desvio padrão. Métodos por ultrasonicação oferecem uma
profundidade de leitura mais homogênea ao longo da região alvo e, desta forma,
permitindo a utilização do parâmetro de profundidade média com maior precisão, já que
os desvios padrões serão menores e todas as bases terão profundidades semelhantes (104).
Fragmentações por meio de transposases, como a utilizada neste estudo, geram
padrões ditos “picos e vales”, que se repetem em todas as amostras, com profundidades
elevadas em regiões de fácil ruptura e baixas em regiões difíceis de serem rompidas, em
especial, regiões ricas em GC. A figura 13 ilustra este padrão, ressaltando o início do
exon 2 (70% GC) e IVS7 (58% GC), onde há uma queda abrupta no número de leituras.
Especula-se acerca da dificuldade do método de transposase em romper nucleotídeos
nestas regiões, deixando-as presentes somente em regiões centrais de sequencias maiores
e, portanto, difíceis de serem lidas uma vez que serão analisadas nos últimos ciclos (69).
As regiões ricas em AT e de homopolímeros foram sequenciadas de maneira satisfatória,
sendo que homopolímeros T tiveram problemas a partir da décima segunda base.
Existe, ainda, um fator comprobatório sobre a implicação da fragmentação sobre
quedas repentinas de leituras em determinadas regiões. Uma vez que foi utilizada PCR
longa e toda região de interesse foi amplificada, sabe-se que o processo de enriquecimento
gerou amplicons completos, não favorecendo nenhuma região específica do gene MEN1.
Figura 13: Representação gráfica das leituras obtidas ao longo da região genômica do gene MEN1, no
sentido 3’ – 5’ do gene.
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Apesar destes pontos acerca da fragmentação por transposases, esta técnica se
configura em um método de fácil e rápida aplicação, além do baixo custo associado para
oferecer gDNA prontamente fragmentado e com adaptadores já inseridos para
prosseguimento da preparação da biblioteca. Embora a quantidade necessária de gDNA
inicial seja baixa, é fundamental que o material tenha de boa qualidade e seja livre de
contaminantes. Material em excesso também afeta o processo, concluindo-se que uma
pequena parte do gDNA tem acesso a transposase durante a reação, tornando esta uma
das etapas mais críticas para qualidade do sequenciamento (105).
Os gDNAs obtidos inicialmente pela técnica de Salting-out não tinham qualidade
esperada para técnica de NGS, contudo, a PCR longa ocorreu sem maiores problemas. O
aumento deste fragmento específico na solução, a despeito dos contaminantes ali
presentes pode ter contribuído para sucesso da reação. Mesmo com determinadas regiões
em baixa profundidade de leitura, quando proporcionalmente comparadas a outras, foi
possível análise satisfatória. Entretanto, com o aumento da região alvo e possível
aplicações de painéis gênicos dentro da mesma plataforma, estas regiões podem
necessitar de mais leituras, tornando necessário rever o processo de fragmentação e/ou
enriquecimento a longo prazo.
Sequenciamentos com leituras bi-direcionais e fragmentos maiores permitem
melhorar os parâmetros de profundidade média e cobertura, já que permitem mais leituras
de uma mesma região e melhor alinhamento das sequencias. Além disto, atingir 90-95%
das bases >10x é fundamental para garantir confiabilidade aos achados e eliminar
possíveis falsos positivos e negativos (103). Embora este parâmetro tenha sido
estabelecido para sequenciamento exômico, pode ser extrapolado para sequenciamento
de alvos específicos a partir de uma plataforma menor.
Pode-se admitir que ~50 amostras por corrida podem gerar métricas suficientes
para 100% de cobertura da região alvo com níveis satisfatórios de bases >10x de
profundidade, permitindo aplicação do método de NGS com custos reduzidos, quando
comparados ao método de Sanger.

8.3

Normalização de amostras
É necessário que todas as amostras sejam disponibilizadas ao equipamento em

equimolaridade, para melhor aproveitamento dos dados obtidos por meio do
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sequenciamento NGS. Para que isto ocorra, o processo de preparo Nextera (Illumina)
inclui uma etapa de normalização baseada em beads e sugere realização de PCR em
tempo real para quantificação. Os dados da quantificação são dispostos na tabela 11.
Tabela 11: Dados de quantificação por qPCR
Corrida #1

Corrida #2

Corrida #3

Corrida#4

Quantificação média (nM)

0,85

0,73

0,9

1,0

Desvio padrão

0,24

0,16

0,3

0,39

Tais dados demonstram uma variação nas concentrações após a normalização.
Contudo, outra possibilidade a ser considerada é a variação na reação de PCR em tempo
real. Após análise dos dados da figura 8, nota-se a propagação desta variação na
representação de cada amostra. Uma vez que, baseando-se na quantificação por PCR em
tempo real, as amostras foram diluídas e equalizadas novamente, tal propagação não
deveria ocorrer. Deste modo, conclui-se que o responsável pela variação seria,
justamente, a técnica de PCR em tempo real, não sendo recomendável a utilização da
mesma, caso a técnica goze de outros meios para normalização das amostras (kits
normalizadores), podendo levar, ainda, a uma redução de custos.

8.4

Reprodutibilidade, repetitividade, sensibilidade e especificidade
Durante a primeira fase do projeto não houve devida identificação da variante

NM_130799.2, exon2, c.201delC:p.A68Pfs*51, resultando em uma concordância de
95,7%. O elevado número de leituras obtidas foi o agente causador desta falha, já que a
célula de fluxo era superdimensionada nesta fase (15 milhões de reads) para os
necessários 80,5Mbases de dados para sequenciamento dos 23 indivíduos com
profundidade média de 500X. Se tratando de uma deleção, o gap gerado era considerado
penalidade durante o alinhamento, levando a uma perda de leituras deletadas, deixando
somente as sequencias maiores, e a uma desproporção ainda maior entre sequencias
deletadas versus normais, impedindo a chamada da variante.
De maneira geral, níveis elevados de profundidade tendem a dificultar a chamada
de variantes, principalmente de In/Dels. Embora esta interferência seja conhecida, não é
possível estabelecer uma linha de corte de profundidade para evitar resultados falsonegativos. Outro fator que provavelmente dificultou a chamada da variante está
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relacionado com a sua localização em uma região rica em G-C, difícil de ser reconhecida
pela plataforma Illumina. É sabido que a sequência GGC é de difícil acesso para
sequenciadores Illumina, consistindo em um erro persistente desta plataforma (figura 11)
(69).
É importante enfatizar que tal variante patogênica não identificada em virtude de
problemas relacionados com algoritmos de bioinformática nas fases de alinhamento e de
chamada de variantes foi identificada pela análise visual das leituras. Desta forma, é
possível que seja necessária análise visual para a análise do gene MEN1, a despeito da
diminuição de tempo que traria análise único do arquivo VCF.
Assim, é possível que a melhora dos algoritmos dos programas utilizados, aliada
à utilização de plataformas com taxas de erros menores e, consequente, maior
confiabilidade, possa diminuir drasticamente a necessidade de confirmação pelo método
de Sanger e enaltecer sua boa aplicabilidade no rastreamento de familiares para variantes
conhecidas.
Para definição da capacidade do teste para detecção da presença ou ausência da
doença (teste qualitativo) por verificação de variantes na sequência de DNA germinativa,
os parâmetros como sensibilidade, especificidade, exatidão e precisão são considerados
parâmetros imprescindíveis (106). Ressalta-se que avaliar a capacidade do método de
NGS em dizer se um caso positivo é detectado positivo (sensibilidade), ou negativo
detectado como negativo (especificidade) depende da classificação da variante
encontrada. Admitindo que todas as variantes aqui ditas como patogênicas assim o foram
descritas decorrente de bancos de dados e informações presentes até o momento tomandose isto como verdade absoluta, é possível determinar a sensibilidade e especificidade do
teste. Desta forma, foi visto que o método de NGS é sensível e específico, de modo a
identificar corretamente aqueles portadores ou não de variantes patogênicas no gene
MEN1.
A reprodutibilidade foi analisada uma vez que operadores diferentes analisaram
mesmos resultados, em plataformas diferentes em todos os indivíduos (N=76).
Considerando a concordância completa dos resultados finais obtidos a reprodutibilidade
resultou em 1 demonstrou a eficiência da plataforma NGS, utilizando o kit “nano”. A

63

repetitividade foi avaliada em 24 pacientes, analisados por 2 vezes, por um mesmo
operador, resultando em 0,986. A variação obtida na repetitividade ocorreu devido ao
incidente com a deleção não encontrada na corrida #1. Fica claro que os ajustes e,
principalmente a utilização do kit “nano” extinguirá as possibilidades de repetição deste
erro.
Outro fator calculado durante estabelecimento de sensibilidade e especificidade é
a prevalência de doença na população, que, para este estudo, pode ser classificada como
enviesada, já que a população utilizada é clinicamente diagnosticada como portadora da
síndrome NEM1, consequentemente, a frequência de prevalência da doença na população
é 75%, com intervalo de confiança de 95% entre 63,7% e 84,2%.
Os valores de sensibilidade e especificidade somente resultaram nos valores acima
assumindo que todas as variantes capazes de classificar um indivíduo como portador ou
não portador da síndrome genética NEM1 foram corretamente identificadas quanto sua
presença ou ausência. Para definição da patogenicidade das variantes foi aplicado o
escore preconizado pelo ACMG (American College of Medical Genetics) (107). Com esta
análise, 76,3% (29/38) recebem o escore PVS1 (very strong) e PS1 (strong), sendo
classificadas como patogênicas. As outras 9 variantes preenchem os critérios PS1
(strong), PS4 (strong) e PM1 (moderate) e PP3 (supporting), sendo, também,
classificadas como patogênicas (107).
Embora 99,6% de todas as variantes foram concordantes na técnica de
sequenciamento Sanger, duas variantes polimórficas não foram confirmadas pelo NGS,
uma delas no exon 9 c.1245C>T:p.D418D em heterozigose e outra no exon 2
c.216T>A:p.P72P em heterozigose. A primeira delas teve frequência de 57% na
população do estudo, com 20% destes em homozigose. Na população geral (1000
genomes) a frequência do alelo T é de 30%. Além de ser encontrada em homozigose, o
alelo alterado tem frequência elevada na população normal, o que classifica está variante
como tolerada. A segunda variante citada não é descrita nos bancos de dados dbSNP,
HGMD (banco de dados público), ExAC ou 6500 exomas (EVS), contudo, na ferramenta
MutationTaster ela resulta em uma troca sinônima, não sendo relevante para transcrição
e tradução proteica, levando a classificação da variante como tolerada.
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Em concordância com a literatura científica (6), não houve regiões consideradas
pontos quentes para variantes, patogênicas ou toleradas, ao longo da região genômica do
gene MEN1.
A boa sensibilidade e especificidade pode ser corroborada por diversos estudos
com outras condições clínicas e aplicação de painéis gênicos, mas testes visando
aplicação para rastreamento de condições que envolvem um ou poucos genes não são
explorados (95-97, 108-110). A análise por plataformas de NGS também resultou em
especificidade e sensibilidade de 100% para verificação de possíveis aneuploidias em
teste pré-natal, onde profundidades de leituras elevadas são necessárias para diagnóstico
(108).
Entretanto, o presente estudo teve como objetivo validação por meio da
determinação da sensibilidade do método para detecção de indivíduos positivos para
variante patogênica no gene MEN1, uma vez que problemas maiores seriam causados na
decorrência de falsos negativos em comparação com possíveis detecções de falsos
negativos. A despeito disto, pacientes esporádicos foram incluídos, de modo a fortalecer
o método como específico, exaurindo as chances de resultados falsos-positivos, que
poderiam trazer grande ônus aos serviços de rastreamento clínico.

8.5

Ferramentas, fluxo de análise e rotinas complementares
O sequenciamento massivo paralelo gera, a partir de plataformas da Illumina,

arquivos denominados BCL (Basecall file). Ainda dentro da própria plataforma, tal
arquivo é transposto para arquivos FASTq, cuja configuração detêm a sequência obtida a
partir das imagens iniciais e escores de qualidade (111).
A partir deste ponto, há possibilidade de processamento em nuvem
disponibilizada pelo próprio fabricante (Basespace), utilizando BWA (112) para
alinhamento das sequências e GATK (72) para chamada de variantes. Ao realizar
resequenciamento, tal método não realiza anotações, embora haja um anotador
disponível. A utilização deste meio de análise permite que, imediatamente após o termino
da reação de sequenciamento os dados brutos sejam processados sem intervenção do
usuário. Além disto, não é necessário que plataformas de informática com alto poder de
processamento estejam disponíveis dentro da infraestrutura do serviço, o que reduz o
custo de implantação.
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Entretanto, para o presente estudo foram realizadas análises com pipelines
desenvolvidos dentro do serviço para fatores de comparação. Para tal análise foram
realizados processamentos utilizando os programas BWA (112) para alinhamento das
sequencias, GATK (72) para chamada de variantes, PINDEL (113) para chamada de
deleções e inserções, Annovar (114) para anotações e Qualimap (78) para obtenção de
métricas.
A partir da geração do arquivo VCF anotado, foram aplicados filtros específicos
para variantes frameshift, nonsense e em sítios de excisão (splice). Desta forma, 60% dos
indivíduos já puderam ser, de pronto, triados como portadores de variantes patogênicas
causadoras da síndrome NEM1. Os demais casos-índices necessitaram de uma análise em
banco de dados para classificação das variantes encontradas. Todas as variantes foram
visualmente avaliadas pelo IGV (Broad Institute), tendo como objetivo avaliar número
de leituras, proporção entre alelos, no caso dos heterozigotos, entre outros parâmetros de
qualidade. Um dos fatores importantes na avaliação da variante é a presença destes em
reads em ambos os sentidos, de modo a tornar improvável falhas de incorporação durante
a formação dos clusters.
Aproximadamente 30% das variantes consideradas causadoras foram do tipo
frameshift, em concordância com a literatura científica (31). Plataformas que não
ofereçam entraves para detecção deste tipo de variante são fundamentais para atuarem no
rastreamento destas variantes.
Também em concordância com a literatura (6, 26, 31), a análise por MLPA
revelou que aproximadamente 4% (3/76) dos indivíduos deste estudo apresentavam
deleções grandes que afetavam a produção da proteína menin em um dos alelos do gene
MEN1. Mesmo com baixas frequências, é de suma importância a inserção do MLPA na
rotina diagnóstica de NEM1 para que não sejam gerados falsos negativos, já que o
impacto clínico do achado é relevante. Um dos indivíduos possuem deleção completa do
gene MEN1 (figura 10), aliado a uma clínica de início precoce (8-9 anos).
Desta forma, foi validada a utilização de um fluxo de análise de toda região
genômica do gene MEN1 por NGS seguida da implantação deste fluxograma na prática
clínica direcionada ao diagnóstico genético de pacientes com NEM1 e de casos com
suspeita clínica de NEM1. Dentro do fluxograma proposto, pacientes cuja análise
genética foi negativa para pequenas deleções, inserções ou variantes pontuais causadoras
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da síndrome devem ser investigados para ocorrência de deleções grandes pela técnica de
MLPA.

8.6

Determinação de custo
A custo-efetividade do método deve ser avaliada para permitir sua aplicação no

contexto clínico para rastreamento de indivíduos com diagnóstico clínico da síndrome
NEM1.
Estudo prévio aplicando painéis para análise genética de tumor colorretal e
síndromes poliposas demonstraram uma boa relação de custo-efetividade do método de
NGS (115). Outros painéis genéticos também demonstram a boa custo-efetividade do
método de NGS para (116)
Neste estudo, foi feita uma análise comparativa de custo-efetividade entre SS e
NGS direcionada para análise do gene MEN1.
A custo-efetividade do NGS se baseia, essencialmente, em sua maior capacidade
de geração de dados. Assim, o número de bases sequenciadas por paciente foi 42,9%
superior ao número de bases por SS (7187pb vs. 4106bp), uma vez que toda a região
genômica do gene MEN1 foi comtemplada por NGS, resultando em um custo estimado
por par de base sequenciado 60-80% menor por NGS, considerando os três cenários
avaliados.
A capacidade que as plataformas de NGS tem em expandir sua capacidade com
facilidade, sem mudanças drásticas de investimento, aliado a tecnologias robustas, com
baixas taxas de erro traz ao mercado grandes chances de sucesso. Contudo, a necessidade
de infraestrutura para se funcionamento acaba dificultando a aplicação.
A plataforma MiSeq permitiria, utilizando kits de índices comerciais, 96
identificações independentes, contudo, os 500Mb de sequenciamento disponíveis para a
célula de fluxo utilizada permitiriam, aproximadamente, 50 amostras simultâneas. Para o
cálculo de custeio foram consideradas 96 amostras como teto, uma vez que o padrão de
indexamento levado em conta tinha este número máximo de combinações.
Foram, assim, consideradas 8 reações de PCR para enriquecimento do material e
sequenciamento pelo método de Sanger. Como a análise é bidirecional, ao todo, foram
realizadas 16 reações de sequenciamento por amostra. Já para a reação de NGS foi
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considerada 1 reação de PCR por indivíduo e sua subsequente preparação para o
sequenciamento massivo paralelo, com capacidade máxima para 96 amostras.
Certamente a taxa maior de repetição do SS (5,2%) influiu no custo, sendo
consequente da ausência dos pontos de checagens. O SS somente tem checagem após a
execução da PCR para amplificação da região alvo. A partir deste ponto, somente se
saberá a qualidade do processo ao término deste, havendo dificuldades no rastreamento
de falhas. Já o NGS (taxa de repetição – 2,7%) possui pontos de checagem após a
amplificação da região alvo (eletroforese em gel de agarose), antes do início do preparo
de biblioteca (quantificação por fluorimetria) e após a normalização (quantificação por
PCR em tempo real), de modo a identificar falhas antes do sequenciamento, minimizando
custos e possibilidades de erros.
Considerando os três cenários avaliados, o NGS se mostra promissor na análise
de casos-índices mesclados em rotinas com rastreamento de familiares, sem variação no
método de captura. O custo menor do NGS consiste, principalmente, no número de
indivíduos por corrida, já que o custo principal está centrado no kit de reagentes de
corrida. Amortizar o custo da flowcell em um número elevado de pacientes dilui
consideravelmente o custo da plataforma. Em contrapartida, a falta de concorrência no
mercado de SS eleva os custos da técnica. Soma-se a isto o custo elevado da plataforma
de SS e a necessidade de trocas periódicas de reagentes e componentes, mais duradouros
no NGS (custo de máquina ociosa 63,7% menor no caso do NGS, comparado ao SS).
Vale ressaltar que a padronização do enriquecimento por PCR longa contribuiu para
reduzir os custos da técnica de NGS. Com isto, a técnica de NGS se mostrou,
aproximadamente, 30-70% mais custo-efetiva, nos respectivos cenários.
Embora o custo para NGS dependa do número de indivíduos a serem
sequenciados de uma única vez, a realização da operação baseada em uma plataforma de
menor rendimento (Illumina MiSeq) faz com que, mesmo com um número pequeno de
pacientes, o sequenciamento seja mais custo-efetivo por NGS.

8.7

EVEREST e STARD
Foram checados pontos de listas específicos para confirmação da boa

aplicabilidade e confiabilidade do método de NGS bem como para validar a maneira
como o presente estudo foi desenhado.
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O primeiro trabalho, denominado STARD (117), lista pontos importantes a serem
verificados em estudos que tem por objetivo validação de métodos diagnósticos e aferição
da sensibilidade e especificidade destes, conferindo boa integridade aos dados obtidos
pelo estudo. Estudos mal desenhados por levar a aplicação de testes diagnósticos não
prontos, trazendo graves prejuízos para os pacientes do serviço em questão. Para isto, são
listados 23 pontos a serem atendidos para garantir integridade e aplicabilidade dos dados
obtidos pelo estudo. São estes os pontos:


Determinação de fatores de sensibilidade e especificidade, calculando tais
taxas, bem como valores preditivos positivos e negativos para o teste
denominado índice (teste sob validação, comparado a uma ferramenta
padrão ouro). Tais termos devem estar explícitos no trabalho.



Classificar como objetivo determinação de “acurácia” do teste X,
comparando-o com o método padrão ouro utilizado até o momento



Determinação e descrição criteriosa da população do estudo bem como seus
critérios de inclusão e exclusão



Descrição da maneira como população foi selecionada



Descrição da maneira como os indivíduos foram distribuídos durante o
estudo



Descrição do desenho do estudo (retrospectivo ou prospectivo)



Descrição do racional por trás do funcionamento de cada método



Citar as referências utilizadas para cada ensaio e como os dados foram
obtidos



Descrever treinamentos para obtenção de “know how” para realização dos
experimentos



Descrever testes cegos comparativos entre ambos os métodos



Citar quais os cálculos utilizados para obtenção de sensibilidade e
especificidade



Descrever métodos para cálculo de reprodutibilidade (se usado)



Citar quando o estudo começou e foi encerrado



Descrever a situação clínica dos casos-índices



Citar quantos casos-índices satisfizeram os critérios de inclusão
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Descrever os caracteres da doença



Comparar os resultados entre ambos os métodos, mesmo os que não foram
possíveis sua obtenção



Reportar problemas ou situações adversas quando da realização do teste
índice



Reportar taxas de confiabilidade do método índice



Reportar amostras outliers e possíveis remanejamento das mesmas



Reportar estimativas de variabilidade entre as amostras (se calculada)



Reportar reprodutibilidade (se calculada)



Discutir importância e aplicabilidade clínica do teste índice
Considerando os 23 pontos, 17 deles (73,9%) foram atendidos (em negrito).

Entretanto, é sabido que alguns pontos são repetitivos (117) para aumentar a
confiabilidade dos resultados obtidos pelo presente trabalho.
Já a lista denominada EVEREST (118) traz 35 pontos importantes para avaliação
econômica, ou seja, custo-efetividade do método denominado índice e avaliado neste
estudo, de modo a garantir que o estudo econômico tenha sido feito de modo a devolver
dados fidedignos. São estes:


A questão do trabalho está estabelecida? (Introdução)



A importância econômica está estabelecida? (Introdução)



Há justificativa para análise econômica? (Métodos/discussão)



Racional por trás da escolha do método. (Introdução)



Comparação de métodos para escolha. (Métodos)



Qual a forma de análise econômica? (Métodos)



A forma de análise de custos responde aos questionamentos do
trabalho? (Introdução/discussão)



Definir o recurso para estimar a efetividade do método.
(Introdução/discussão)



Detalhar

o

desenho

e

os

resultados

de

efetividade.

(Introdução/métodos)


Detalhar o método de síntese ou da metanálise das estimativas obtidas (se
necessário). (Não disponível)
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O resultado primário está estabelecido. (Métodos/análise de custo
efetividade)



Definir os benefícios para aplicação do método.



Detalhamento das amostras das quais os dados foram obtidos.



Mudanças de produtividade



A relevância das mudanças de produtividade



A quantidade de recursos usados deve ser reportada separadamente dos
seus valores unitários.



Definir quais os métodos de escolha para as quantidades dos insumos
utilizados.



Moeda utilizada e os dados de preço estão armazenados.



Ajustes de moeda e possíveis inflações são descritas.



Detalhes sobre modelos utilizados.



Justificar a escolha de modelos baseado em pontos chave.



Benefícios dos custos são determinados.



Taxas de desconto.



Justificativa das taxas de descontos.



Detalhar dados de sensibilidade.



Detalhar testes estatísticos



Detalhar o método para estabelecer sensibilidade.



Justificar a escolha de variáveis para calcular sensibilidade.



Detalhar as taxas de variação.



Comparar alternativas relevantes.



Análise de incremento.



Principais

resultados

são

demonstrados

em

conjunto

e

separadamente.


A questão do trabalho é respondida.



Conclusões derivam dos dados reportados?



Estabelecer advertências na conclusão.

De todos estes pontos, 70% destes foram atendidos, demonstrando a eficiência do
trabalho em estabelecer os custos para definição da custo-efetividade do método de NGS.
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Dados como taxa de juros e variações cambiais não foram levados em conta pois, no
custeio, foram considerados pagamentos à vista, com retorno de capital investido em 36
meses (moeda=R$). Contudo, uma vez que o tempo de retorno tem como base 3 anos, é
possível que este custo oscile devido a aumento de impostos ou variações cambiais
incidindo sobre reagentes e insumos necessários, uma vez que todos os itens utilizados e
custeados são de origem importada.
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9. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos pelo método de NGS foram concordantes com aqueles
encontrados pelo método de Sanger, corroborando a eficácia do primeiro bem como sua
aplicabilidade como teste diagnóstico em NEM1.
Tomando-se NEM1 como modelo, o NGS se mostrou mais custo-efetivo quando
comparado ao método de Sanger. Devido à grande capacidade de geração de dados do
método NGS, ele poderá ser melhor aproveitado complementando a técnica de Sanger,
especificamente em casos-índices, devido a necessidade de leitura de toda região do gene
MEN1. Por outro lado, o sequenciamento Sanger segue como método escolhido para
confirmação de variantes patogênicas identificadas por NGS e para rastreamento de
familiares sob risco potencial de terem herdado a variante patogênica encontrada em sua
família.
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