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RESUMO

Freire BL. Sequenciamento paralelo em larga escala de genes alvo é uma
ferramenta útil no diagnóstico de crianças nascidas pequenas para idade
gestacional [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2018.
As doenças que comprometem o crescimento humano apresentam uma forte
influência genética. O objetivo geral do projeto atual é desenvolver e aplicar a
tecnologia de sequenciamento paralelo em larga escala para compreensão
desses distúrbios de crescimento, com foco principal em crianças nascidas
pequenas para idade gestacional (PIG), definida como criança com Escore-Z de
comprimento e/ou peso ao nascimento menor ou igual a -2. PIG é uma condição
heterogênea, que inclui como causa fatores maternos, placentários e fetal,
dentre o qual, destacam-se as alterações genéticas. Crianças nascidas PIG e
que não recuperaram seu déficit estatural espontaneamente nos primeiros anos
de vida apresentam uma alta probabilidade de serem adultos baixos e costumam
evoluir com quadros clínicos complexos, envolvendo retardo de crescimento
persistente na vida pós-natal, dismorfismos, anomalias congênitas e distúrbios
de desenvolvimento neuropsicomotor. Foi utilizada a tecnologia de
sequenciamento Sure Select (Agilent Technologies, CA, USA) para estudar
aproximadamente 390 genes escolhidos por pertencerem à via IGFs/IGF1R,
principal eixo regulador hormonal do crescimento, genes sabidamente
envolvidos em doenças associadas com distúrbio de crescimento, além de
genes candidatos identificados em estudos prévios do laboratório, associados à
regulação do crescimento, em um grande número de pacientes. Foram
sequenciados 80 pacientes, obtendo uma cobertura média de 354 vezes e com
mais de 99% da região alvo com cobertura > 10 reads. Nestas amostras foram
identificadas 58 variantes, 18 consideradas patogênicas ou provavelmente
patogênicas em 19 pacientes, 32 de significado incerto, 7 provavelmente
benigna e 1 provavelmente patogênica para condição não associada a distúrbio
de crescimento (“achado acidental”). Dentre as variantes consideradas
patogênicas ou provavelmente patogênicas houve uma grande heterogeneidade
entre os genes, sendo identificadas variantes nos genes PTPN11 (x3), BLM (x3),
NPR2 (x2), ANKRD11 (x2), SRCAP (x2), FGFR3 (x2), IGF1R, SHOC2, SHOX,
NIPBL e deleção 22q11. Podemos concluir que a técnica de sequenciamento
paralelo em larga escala de genes alvo é eficiente em estabelecer o diagnóstico
molecular de crianças nascidas PIG. Foi possível identificar a etiologia genética
em 23,75% da casuística estudada, em sua maior parte, de pacientes com
síndromes reconhecidas clinicamente. Contudo, defeitos no sistema IGFs/IGF1R
não foram frequentes nesta condição.

Descritores: 1.Retardo do crescimento fetal/genética 2.Insuficiência de
crescimento/genética 3.Sequenciamento de nucleotídeos em
larga escala 4.Mutação/genética 5.Fator de crescimento insulinlike I/genética 6.Receptor IGF tipo 1/genética

ABSTRACT

Freire BL. Targeted gene panel sequencing is a useful technology for the
diagnosis of children born small for gestational age [dissertation]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018.

Diseases affecting human growth are most likely caused by genetic factors. The
main goal of this project is to apply the technology of massive parallel sequencing
to comprehend growth disturbs in children born small for gestational age (SGA),
known as the children with Z-score of height and/or weight at birth less or equal
-2. SGA is a heterogeneous condition, and as its causes we can find maternal,
placental and fetal factors, of which, the most important are the genetic
alterations. Children born SGA that do not have catch-up growth spontaneously
up to the second year of life may remain with short stature when adults and they
usually present other clinical features, such as dimorphisms, congenital
anomalies and neuropsychomotor developmental delay. We used the Sure
Select technology (Agilent Technologies, CA, USA) to study approximately 390
genes chosen by participate of the IGFs/IGF1R system, or genes already
associated with growth disorders, or candidate genes found in previous studies
of aCGH (Array Comparative Genomic Hybridization) or exome sequencing. We
sequenced 80 patients, and had a mean coverage of 354x, with more than 99%
of the target region with > 10 reads. We found 58 variants, 18 classified as
pathogenic or probably pathogenic in 19 patients, 32 variants of unknown
significance and 7 probably benign and 1 probably pathogenic for a condition non
associated to short stature (``incidental finding``) Among the probably pathogenic
and pathogenic we found a great heterogeneity in genes, with variants identified
in 10 different genes PTPN11 (x3), BLM (x3), NPR2 (x2), ANKRD11 (x2), SRCAP
(x2), FGFR3 (x2), IGF1R, SHOC2, SHOX, NIPBL and a 22q11 deletion. In
conclusion, the technique of targeted gene panel sequencing is a useful tool to
establish the molecular diagnose in children SGA. We could identify the
molecular cause in 23.75% of the casuistic, mostly patients with clinically
recognized syndromes. However, variants at IGFs/IGF1R system are not
frequently associated with the studied condition.
Descriptors: 1.Fetal growth retardation/genetics 2.Failure to thrive /genetics
3.High-throughput nucleotide sequencing 4.Mutation/genetics
5.Insulin-like growth factor I/genetics 6.Receptor, IGF type 1
/genetics.
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1 INTRODUÇÃO

2

1 INTRODUÇÃO

1.1 Investigação genético-molecular dos distúrbios do crescimento

A identificação de defeitos moleculares associados a doenças genéticas
sempre foi um grande desafio. Nas décadas de 50 e 60, a descrição do número
de cromossomos e do padrão de bandeamento dos mesmos (1), respectivamente,
possibilitou as primeiras associações entre alterações cromossômicas e
algumas síndromes. Ainda em 1959, a trissomia do cromossomo 21 foi
relacionada à síndrome de Down (2) e alterações no número de cromossomos
sexuais foram associadas às síndromes de Turner e de Klinefelter (3, 4). A partir
de então, inserções, deleções, translocações e outros rearranjos mais
complexos começaram a ser descritos e também foram associados a quadro
clínicos sindrômicos.

Nas últimas décadas, observamos o desenvolvimento de novas técnicas
com resolução crescente na pesquisa de variação no número de cópias de
material genômico(5). Em nosso grupo, diversos estudos foram desenvolvidos
utilizando as técnicas de hibridação in situ fluorescente (FISH) e de amplificação
múltipla dependente da ligação de sondas (Multiplex Ligation-dependent Probe
Amplification – MLPA) na investigação de doenças endocrinológicas que
comprometem o crescimento(6-8).

Na década de 90, foi descrita a técnica de hibridação genômica
comparativa (Comparative Genomic Hybridization - CGH)(9). A hibridação de um
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DNA teste e um DNA referência, marcados com diferentes fluorócromos, em
cromossomos metafásicos, possibilitou o rastreamento do genoma para
detecção de perdas e ganhos de regiões cromossômicas. O aperfeiçoamento
desta técnica foi obtido com o desenvolvimento do CGH arrays (aCGH), uma
metodologia de alta resolução capaz de varrer todo o genoma a procura de
variações no número de cópias(10). O rastreamento de alta resolução de todo o
genoma, além de detectar aneuploidias, microdeleções e microduplicações
previamente descritos, pode também detectar alterações em regiões inéditas,
possibilitando a identificação de novos loci associados a muitas doenças. Esta
evolução no campo da citogenética foi acompanhada pelo avanço das técnicas
de biologia molecular. Na década de 70, foi descrito o sequenciamento
genômico(11) que permitiu analisar a sequência de nucleotídeos dos genes de
interesse. A técnica de sequenciamento classicamente utilizada nas últimas
quatro décadas é conhecida como técnica de Sanger (11) e baseia-se no uso de
sequências de nucleotídeos iniciadores, que se anelam a sequência alvo,
iniciando o processo de replicação do DNA por ação de uma DNA polimerase. A
presença de nucleotídeos modificados, didesoxirribonucleotídeos (ddNPPs), na
reação promove a parada aleatória da extensão da fita de DNA em diversos
pontos distintos. A técnica de Sanger permite o sequenciamento de 400-800
pares de bases (pb) de uma determinada região alvo em cada reação. O Projeto
Genoma Humano utilizou essa metodologia, sendo concluído em abril de 2003,
13 anos após o seu início(12), envolveu mais de 500 pesquisadores e teve um
custo estimado de US$ 3,8 bilhões. Nestas últimas duas décadas a
popularização da técnica de Sanger permitiu a identificação de diversos genes,
que quando mutados eram responsáveis por doenças monogênicas. Apesar da
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técnica de Sanger ter permitido a introdução do sequenciamento gênico como
ferramenta diagnóstica em muitas doenças, a heterogeneidade genética, a falta
de regiões hot spot e a necessidade de sequenciar extensas regiões em várias
condições de origem genética dificultam limitação do número de pares de bases
sequenciados, dificultam a implantação desta metodologia na rotina diagnóstica.
Por este motivo, recentemente novas metodologias de sequenciamento foram
desenvolvidas visando a genotipagem simultânea de diversas regiões do
genoma, com maior velocidade e menor custo. Desta forma, seria possível que
toda a região genômica de um determinado gene e até mesmo vários genes
fossem analisados em uma única reação expandindo as possibilidades de uso
das técnicas de sequenciamento para investigação de doenças genéticas e na
aplicação desta ferramenta na rotina diagnóstica de diversas doenças
conhecidas.

1.2 Sequenciamento Paralelo em Larga escala

As novas tecnologias de sequenciamento enquadram-se no chamado
sequenciamento paralelo em larga escala, as quais combinam uma etapa que
visa o preparo de bibliotecas de sequencias de DNA a serem analisados, o
sequenciamento propriamente dito e uma análise de bioinformática para o
alinhamento das sequências geradas a um genoma referência e priorização das
variantes encontradas. Estes instrumentos permitem uma rápida preparação de
amostras antes do sequenciamento, e gera uma grande quantidade de dados
com significante redução de tempo e custo(13, 14).
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No mercado, existem duas abordagens para o sequenciamento paralelo
em larga escala que são o sequenciamento por ligação (SBL) e o
sequenciamento por síntese (SBS). A primeira utiliza de sondas ligadas a
fluoróforos que hibridizam com o DNA e geram uma imagem, a segunda é
caracterizada pela utilização de uma DNA polimerase para adição de bases que
são capturadas pela imagem/cor ou pela mudança iônica do meio de acordo com
a síntese da fita de DNA. As plataformas que utilizam o SBL são, SOLiD (Applied
Biosystem, OH, EUA) e Complete Genomics (Beijing Genomics Institute-BGI), já
as que utilizam SBS são, as plataformas MiniSeq, HiSeq, MiSeq e NextSeq
(Illumina, CA, EUA); Gene Reader (Qiagen, Hilden, GER); Pirosequenciamento
454 (Roche, Branford, CO, EUA) e IonTorrent (Thermo Fischer, MA, EUA)(15).

O sequenciamento paralelo em larga escala, pode ser dividido em;
sequenciamento genômico, pelo qual todo o genoma é sequenciado;
sequenciamento exômico, onde apenas o que corresponde as regiões
codificadoras de proteínas são sequenciadas; e sequenciamento de regiões ou
genes selecionados, chamado de sequenciamento alvo(16).

O objetivo do nosso grupo é aplicar esta tecnologia para identificar a
etiologia genética de distúrbios de crescimento. A identificação destes genes não
visa apenas esclarecer a determinação genética da altura, mas também
compreender suas interações com fenótipos complexos como predisposição a
câncer, desenvolvimento cognitivo e consequências metabólicas, além de
promover aconselhamento genético preciso para o paciente e/ou sua família.
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1.3 Processo de crescimento e sua regulação

O crescimento é um processo comum a todos os organismos
multicelulares sendo essencial para formação de um indivíduo adulto saudável.
Compreende a replicação e diferenciação de células dos diferentes tecidos em
um processo dinâmico, não homogêneo e complexo, que envolve a interação de
múltiplos fatores genéticos e ambientais. Nos organismos vertebrados, como nos
seres humanos, o crescimento longitudinal é principalmente determinado pelo
processo de ossificação endocondral. Neste processo o esqueleto cartilaginoso,
formado durante a vida embrionária, é quase totalmente substituído por um
esqueleto ósseo. É na cartilagem de crescimento que o tecido cartilaginoso sofre
expansão, diferenciação e subsequente substituição pelo tecido ósseo,
resultando na formação e crescimento dos ossos longos. O eixo GH/IGF-1
(hormônio de crescimento/ fator de crescimento insulina-símile tipo 1) é o
principal regulador hormonal do crescimento na vida pós-natal.

Nas últimas décadas, a genética e a biologia molecular passaram a
desempenhar um papel essencial na pesquisa das causas hereditárias de
doenças humanas. Na área de crescimento, nosso grupo incorporou exames
moleculares como uma extensão natural da investigação laboratorial comum.
Nos últimos 20 anos foram mais de 22 genes estudados, muitos incorporados na
rotina da investigação diagnóstica dos pacientes, abrangendo genes ligados a
defeitos no eixo GH/IGF-1(17-24), displasias esqueléticas(7, 25, 26) ou associados a
síndromes genéticas(27-31).
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1.4 Condições genéticas associadas a crianças nascidas pequenas para
idade gestacional

O retardo de crescimento intrauterino (RCIU) refere-se ao crescimento
fetal atenuado. Sua ocorrência resulta frequentemente no nascimento de uma
criança pequena para idade gestacional (PIG), definida como aquela com peso
e/ou comprimento ao nascimento 2 ou mais desvios-padrão abaixo da média
populacional para idade gestacional. A maioria das crianças PIG apresenta
recuperação espontânea do crescimento na vida pós-natal, com normalização
da sua estatura ao redor do segundo ano de vida. Entretanto, 10 a 15% delas
evoluem sem esta recuperação e permanecem com baixa estatura pós-natal. As
causas desse déficit de crescimento pré-natal, bem como de sua manutenção
após o nascimento, ainda não são completamente conhecidas. Porém o
desenvolvimento de novas tecnologias para análise de variantes genômicas
permitiu um rápido avanço na compreensão de doenças genéticas congênitas,
como a baixa estatura, tanto sindrômica como não-sindrômica. Com isso foi
possível à associação de diversos defeitos moleculares à baixa estatura de início
pré-natal, os quais foram classificados dentro de seis grupos distintos (32).

1.4.1 Defeitos nos genes do sistema IGFs/IGF1R

Tem sido proposto que defeitos neste sistema, envolvendo o IGF-1 e seu
receptor IGF-1R, sejam um mecanismo de RCIU e de persistência de déficit de
crescimento pós-natal. Pacientes com defeitos no gene do IGF1 foram
previamente descritos em raros relatos de caso na literatura(33). Em nosso grupo,
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em estudo prévio, avaliamos o IGF1 em 54 crianças nascidas PIG sem “catchup growth” e não encontramos mutações neste gene, corroborando o
conhecimento

de

que

este

seria

um mecanismo

raro

de

RCIU (18).

Adicionalmente, até o momento, uma única mutação inativadora no gene IGF2,
pertencente à mesma via IGFs/IGF1R, foi descrita como causa de retardo de
crescimento pré e pós-natal, mimetizando um quadro de síndrome de SilverRussel(34).
Em contraste a raridade dos defeitos nas IGFs, mutações inativadoras e
deleções do gene do IGF1R em heterozigose vêm sendo relatadas de forma
crescente nos últimos dez anos em pacientes com história de déficit de
crescimento pré e pós-natal(35). É estimado que mutações no gene IGF1R sejam
encontradas em aproximadamente 3% das crianças nascidas PIG(32,

36)

. Um

estudo avaliou 100 pacientes PIG, utilizando a técnica de amplificação de
múltiplas sondas dependentes de ligação (MLPA), e identificou 2 pacientes com
deleções que compreendiam o IGF1R(36). Em nosso grupo avaliamos a presença
de mutações e alteração de expressão em um grupo de 25 crianças nascidas
PIG, sem recuperação do crescimento na vida pós-natal e com valores séricos
de IGF-1 elevados. Identificamos nesta casuística 1 paciente com mutação no
IGF1R e 5 outros com baixa expressão deste receptor em leucócitos
periféricos(37). Esta baixa expressão foi confirmada em fibroblastos (em nível de
RNA e proteína) e pode ser secundária a alterações intrônicas não avaliadas
(dados não publicados). Adicionalmente, publicamos um estudo que avaliou a
presença de variações no número de cópias por CGHa em um grupo de crianças
nascidas PIG. Neste estudo conseguimos estabelecer a causa genética da baixa
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estatura em 13% da casuística estudada, onde foi possível observar alguns
CNVs recorrentes à condição estudada, como o rearranjo 15q26, que
compreende o gene IGF1R, localizado na região 15q26.3(38).

1.4.2 Defeitos em vias de sinalização intracelular

Diversas vias de sinalização intracelular exibem um papel importante para
o ciclo celular, incluindo a proliferação e diferenciação dos condrócitos da
cartilagem de crescimento. Quando desreguladas, essas vias levam a profundas
consequências no desenvolvimento (39). Como exemplo, temos a via RAS/MAPK,
a qual integra sinais de alguns fatores de crescimento, como GH (Hormônio de
crescimento), FGFs (Fatores de crescimento de fibroblasto), e EGF (Fator de
crescimento epidérmico). A hiperativação de alguns genes que participam desta
via, como PTPN11 (OMIM 176876), KRAS (OMIM 190070), SOS1 (OMIM
182530), RAF1 (OMIM 164760), BRAF (OMIM 164757), SHOC2 (OMIM
602775), NRAS (OMIM 164790), MEK1(OMIM 176872) e CBL (OMIM 165360)
levam a condições denominadas Rasopatias, que incluem as Síndromes de
Noonan (SN; OMIM 163950), Síndrome de Leopard (SL; OMIM 151100), dentre
outras(32). Síndromes caracterizadas por uma herança autossômica dominante e
que

tem

como

principais

características

fenotípicas

a

presença

de

anormalidades congênitas múltiplas, como alterações faciais típicas, baixa
estatura, defeito cardíaco congênito, atrasos de DNPM e graus variáveis de
deficiência intelectual(40).
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1.4.3 Defeitos em processos celulares fundamentais

Processos celulares fundamentais envolvem reações que permitem o
correto funcionamento celular, como transcrição, divisão, sinalização e
localização celular, reparo de DNA e regulação de splicing. Mutações em genes
que participam destes processos fundamentais podem ser responsáveis por
deficiências de crescimento tanto pré- quanto pós-natal, em geral associado com
múltiplas anormalidades sistêmicas(32).

Alguns exemplos são as síndromes de Coffin-Síris (OMIM 135900), que
tem como a principal causa defeitos no gene ARID1B (OMIM 614556), e a
síndrome de Floating-Harbour (OMIM 136140), causada por defeitos no gene
SRCAP (OMIM 611421), ambos os genes tem papel importante na remodelação
da cromatina(41, 42). Assim como a síndrome Cornélia de Lange (OMIM 122470),
causada principalmente por defeitos moleculares no gene NIPBL (OMIM
608667), gene que codifica uma proteína essencial para a coesão das
cromátides irmãs durante a multiplicação do DNA (43). Outro exemplo é a
síndrome de Bloom (OMIM 210900), que tem como causa mutações no gene
BLM ou RECQL3 (OMIM 600537), responsável pelo correto funcionamento da
recombinação genética(44).

1.4.4 Defeitos em fatores parácrinos que regulam a cartilagem de crescimento

Neste grupo são incluídos defeitos moleculares em genes participantes
de vias que agem na cartilagem de crescimento, como a via de sinalização dos
fatores de crescimento do fibroblasto (FGFs) e seus receptores, o exemplo mais
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conhecido é o gene FGFR3 (OMIM 134934), que quando mutado pode levar a
uma doença denominada acondroplasia (OMIM 100800)(45).
Dentro desta divisão, ainda se encontram as vias de sinalização que
determinam a morfologia, proliferação e diferenciação dos condrócitos da
cartilagem de crescimento, que pertencem ao grupo fator de crescimento
transformador Beta (TGFβ), os fatores que participam da mobilidade e
polaridade celular, como ROR2 (OMIM 602337), a via PTHrP-IHH (Peptídeo
relacionado a hormônios da paratireoide – Indian hedgehog), a qual age como
um feedback negativo para hipertrofia e proliferação dos condrócitos, e também
a via CNP (OMIM 123830) e seu receptor NPR2 (OMIM 108961), que apresenta
papel

fundamental

na

regulação

do

crescimento

ósseo

endocondral,

promovendo a síntese da matriz cartilaginosa e estimulação da proliferação e
diferenciação dos condrócitos(32, 46).

1.4.5 Defeitos em componentes da matriz extracelular da cartilagem de
crescimento

Os condrócitos secretam uma matriz extracelular que contém colágenos,
proteoglicanos e outras proteínas essenciais para as propriedades da
cartilagem, que são compressão, resiliência estrutural e interação com
moléculas que participam na cartilagem de crescimento. O gene ACAN (OMIM
155760) é um exemplo, cuja proteína codificada Agrecan é um dos componentes
em maior quantidade na matriz extracelular e mutações em heterozigose neste
gene podem ser responsáveis por um espectro fenotípico variável, desde baixa
estatura proporcional até baixa estatura com displasias esqueléticas (47).
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1.4.6 Síndrome dos genes contíguos

A síndrome dos genes contíguos compreendem a deleção ou duplicação
de um grupo de genes que são responsáveis por fenótipos complexos, como
podemos exemplificar com a deleção da região 22q11.21, associada à síndrome
de

DiGeorge

(OMIM

188400),

caracterizada

por

baixa

estatura,

aplasia/hipoplasia do timo e da tireoide, anormalidades cardíacas e faciais (48).

1.4.7 Defeitos de imprinting

O processo de imprinting determina a expressão diferencial dos alelos
presentes por meio da metilação de um dos alelos, impedindo-o de ser expresso,
e as doenças causadas por defeitos neste processo são denominadas doenças
epigenéticas. Como exemplo, a hipometilação do alelo paterno da região de
controle de metilação H19/IGF2 (OMIM 616186) é responsável pela síndrome de
Silver-Russel (OMIM 100860), caracterizada por baixa estatura, face triangular,
assimetria corpórea, fronte ampla, e algumas outras deformidades físicas (49).

1.5 Sequenciamento paralelo em Larga Escala para investigação de baixa
estatura

O uso da técnica de sequenciamento paralelo em larga escala para
estudar baixa estatura é atualmente indicado para pacientes onde há suspeita
clínica ou possibilidade de doença Mendeliana, seja ela causada por apenas um
gene, principalmente nos casos de genes grandes ou causada por múltiplos
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genes. Nesta situação é mais frequente o uso de painel de genes. Outra
indicação para o uso desta técnica é para pacientes onde estudos moleculares
prévios não tiveram resultado positivo ou que não seja possível estabelecer
genes candidatos, havendo necessidade de uma análise mais ampla, permitida
pela análise do exoma.

Até o presente momento, quatro estudos da literatura avaliaram pacientes
com baixa estatura sem diagnóstico estabelecido, por meio de sequenciamento
paralelo em larga escala. Wang et al. 2013, avaliou 1077 genes alvos, já
descritos associados a baixa estatura em 192 pacientes e 192 indivíduos
controle e solucionou apenas 2% dos casos, o que corresponde a 4 variantes
consideradas patogênicas nos genes PTPN11 (3 variantes), associadas a
Síndrome de Noonan e 1 variante no gene TRPV4, associada a Braquiolmia tipo
3(50). Guo et al. 2014, analisou 14 pacientes com baixa estatura sem diagnóstico
molecular pré-estabelecido, por meio do sequenciamento do exoma, com
resultado positivo em 5 casos, o que corresponde a 36% da casuística. Foram
encontradas variantes consideradas patogênicas ou provavelmente patogênicas
nos genes OBSL1 e CUL7, associados à síndrome de 3-M, uma no gene
SRCAP, associado à síndrome de Floating-Harbour, outra no gene FAM11A,
associado à síndrome de Kenny-Caffrey e uma variante no gene B4GALT7,
associada à síndrome de Ehlers-Danlos(51).

Recentemente, Hauer et al., 2017, sequenciaram 200 exomas de
pacientes com baixa estatura sem diagnóstico molecular, e solucionaram 17%
dos casos, o que corresponde a 34 variantes consideradas patogênicas ou
provavelmente patogênicas, em genes previamente associados a doenças onde
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baixa estatura é estabelecida, tais como NPR2, KDM6A, KRAS, NF1, SLC26A2,
PDE4D, ACAN, COL2A1, dentre outros(52).

Outro estudo recente avaliou 86 pacientes japoneses com baixa estatura
idiopática, por meio de um painel de genes associados a displasias esqueléticas
e pertencentes ao eixo GH-IGF1. Como resultado, encontraram 4 variantes
provavelmente patogênicas no ACAN, o que corresponde a 4,7 % da casuística
estudada(53).

Porém nenhum estudo da literatura avaliou um grande número de
pacientes nascidos PIG de forma sistemática. Portanto o presente estudo realiza
uma avaliação ampla do sistema IGFs/IGF1R na baixa estatura de início prénatal, incluindo a pesquisa de mutação de ponto em toda região exômica dos
principais genes envolvidos neste sistema, além de incluir diversos genes
sabidamente envolvidos em doenças associadas com distúrbio de crescimento
e genes candidatos, baseado em nossos resultados prévios (Anexo A). Para
tanto utilizamos a abordagem de sequenciamento paralelo em larga escala de
amostras enriquecidas apenas pelas sequências de interesse, seguido por
confirmação pela metodologia tradicional (Sanger).

É esperado alcançar uma melhor compreensão dos aspectos clínicos,
laboratoriais e moleculares dos pacientes com distúrbios do crescimento de
início pré-natal. O rastreamento de defeitos genéticos no sistema IGFs/IGF1R
em um grande grupo de pacientes nascidos PIG permitirá estabelecer a
frequência e a importância de defeitos deste gene neste grupo de pacientes.
Este é um ponto com aplicações práticas, visto que estes pacientes apresentam
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comportamento distinto frente ao tratamento com hormônio de crescimento
recombinante humano (rhGH) em comparação a população de crianças
nascidas PIGs, uma indicação clássica para o tratamento com rhGH(54).
Adicionalmente, o estudo de diversos genes associados a quadro sindrômico
associado ao crescimento fetal atenuado, permite a identificação de diversas
condições que são consideradas contraindicações ao tratamento com rhGH por
estarem associadas ao maior risco de neoplasias, como Anemia de Fanconi e
síndrome de Bloom(55).

2 OBJETIVOS
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Principal

Identificar a etiologia genética responsável pelo distúrbio de crescimento
de crianças nascidas pequenas para idade gestacional que não apresentaram
recuperação espontânea na vida pós-natal e correlacionar com os dados
clínicos.

2.2 Objetivos Específicos

Avaliar a presença de variantes alélicas patogênicas em genes do sistema
IGFs/IGF1R em um grupo de crianças com retardo de crescimento pré e pósnatal.

Avaliar o desempenho de um painel amplo de genes relacionado a
distúrbios do crescimento em estabelecer o diagnóstico genético-molecular em
crianças nascidas PIG com baixa estatura persistente.

3 MATERIAL E MÉTODOS
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Considerações éticas

Todos os estudos são conduzidos de acordo com princípios éticos
seguindo as orientações contidas na declaração de Helsinki e pelos termos
descritos pela Portaria 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa
atual (CAAE: 37868114.3.0000.0068) foi aprovada junto a Comissão de Ética
para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) conforme o
parecer 1.175.278. Consentimento por escrito foi obtido de todos os pacientes
ou pais/tutores antes que os procedimentos de pesquisas fossem iniciados. A
confidencialidade dos resultados obtidos foi garantida a todos os pacientes. Os
achados de defeitos genéticos relacionados a doenças monogênicas em
investigação serão informados aos pacientes e/ou seus responsáveis legais que
terão aconselhamento genético e segmento conforme o recomendado pela
Sociedade Brasileira de Genética Médica no projeto Diretrizes do Conselho
Federal de Medicina.

3.2 Casuística

A casuística do projeto foi selecionada entre crianças submetidas à
investigação clínica e laboratorial extensa conforme protocolos de investigação
de crianças com baixa estatura acompanhadas no ambulatório da Unidade de
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Endocrinologia do Desenvolvimento do Hospital das Clínicas da FMUSP
(Anexos B e C). Estes pacientes constituem um grupo com alta probabilidade de
apresentarem novos defeitos moleculares em genes ainda não estudados.

Os critérios de inclusão adotado foi selecionar crianças nascidas
pequenas para idade gestacional (PIG) (Escore-Z do peso e/ou comprimento ao
nascer abaixo de -2,0), com ausência de recuperação espontânea do
crescimento após o nascimento (Z da altura inferior a -2,0 em idade superior ou
igual a 2 anos de idade) e sem causa etiológica estabelecida. Os valores de
Escore-Z de comprimento e peso ao nascimento foram calculados seguindo os
critérios de Usher and McLean,1969(56). Os valores de Z para altura, peso e índice
de massa corpórea (IMC) foram calculados utilizando a curva de referência
americana(57), validade para a população brasileira(58).

Os critérios de exclusão utilizados foram a identificação de causas
materno-placentárias de retardo de crescimento intrauterino como: hipertensão
arterial, diabetes, descolamento prematuro de placenta, tabagismo e TORSCH
(toxoplasma, vírus da rubéola, sífilis, citomegalovírus e herpes vírus); presença
de causas conhecidas de baixa estatura após o nascimento como presença de
distúrbios genéticos já identificados, desnutrição, doenças hepáticas, doenças
sistêmicas, ósseas ou endocrinológicas. A estratégia de seleção da casuística
encontra-se na figura 1.

21

Figura 1. Resumo da seleção da casuística e estratégia para o estudo de crianças nascidas
pequenas para idade gestacional. O sequenciamento alvo de genes candidatos será
realizado utilizando a plataforma NextSeq da Illumina.

3.3 Estudos Moleculares

3.3.1 Extração do DNA genômico

As amostras de DNA foram obtidas a partir de leucócitos de sangue
periférico ou de células extraídas por swab da mucosa oral dos indivíduos
arrolados na pesquisa. O DNA foi extraído de acordo com procedimento
padronizado no Laboratório de Hormônios e Genética Molecular da Unidade de
Endocrinologia do Desenvolvimento, Faculdade de Medicina da USP, São Paulo.
A concentração do DNA extraído foi obtida por leitura em espectrofotômetro no
comprimento de onda de 260 nm (1 unidade DO 260 = 50 μg/mL). A relação ideal
entre as leituras em 260 e 280 nm para a caracterização da pureza do material
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é entre 1,80 e 2,00. As amostras foram mantidas congeladas a – 20 oC até seu
uso.

3.3.2 Genotipagem por sequenciamento paralelo em larga escala

A Figura 2 mostra esquema das etapas principais do sequenciamento
paralelo em larga escala.
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Figura 2. Esquema das principais etapas do sequenciamento paralelo em larga escala. 1.
Primeiramente ocorre a fragmentação do material genômico e a ligação a
adaptadores. 2. Hibridação com sondas de biotina e captura dos genes alvos com
beads de estreptavidina. 3. Ligação dos adaptadores a pequenas sequencias que
ficam em uma placa denominada flowcell, onde ocorre a amplificação clonal. 4.
Ocorre o sequenciamento propriamente dito, que no caso é feito por síntese através
de uma DNA polimerase, cada nucleotídeo adicionado emite um fluoróforo específico.

O processo do sequenciamento seguiu os protocolos recomendados pelos
fabricantes para o preparo de bibliotecas para enriquecimento das regiões alvos
e sequenciamento e envolve as seguintes etapas:
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I.

Elaboração de um kit customizado para enriquecimento de regiões alvos
utilizando

a

plataforma

Sure

Design:

https://earray.chem.agilent.

com/suredesign/ (Agilent Technologies, CA, USA): O kit foi desenhado
contendo 390 genes listados no Anexo A e a região alvo compreende
aproximadamente 2.1Mb.

II.

Confecção de bibliotecas: Realizado com o Kit Sure Select XT para
enriquecimento de alvos (Agilent Technologies, CA, USA). Foram utilizados
o Robô Bravo, Bench cell e MiniHub, também da AgilentTC, como
instrumentos para o preparo das bibliotecas por automação (Figura 2).

II.I.

Fragmentação genômica: Seguindo o protocolo, as bibliotecas
foram obtidas através da fragmentação mecânica do DNA
genômico a 200ng em 50µL no aparelho Covaris (COVARIS INC.,
Woburn, USA), gerando fragmentos de tamanho entre 150-550
pares de base.

II.II.

Reparo das extremidades: As extremidades dos fragmentos foram
reparadas e posteriormente foi feita a adenilação das extremidades
3’, o que facilita a ligação dos adaptadores no próximo passo do
preparo de bibliotecas.

II.III.

Ligação com adaptadores e amplificação: Adaptadores foram
adicionados a cada extremidade dos fragmentos, para a posterior
adição dos indexes e amplificação clonal. Os fragmentos contendo
os adaptadores foram amplificados por PCR.
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II.IV. Hibridação: Nesta etapa, sondas biotiniladas foram hibridadas aos
fragmentos. Estas sondas são específicas para os genes alvos
desenhados no painel.

II.V.

Captura: Apenas os fragmentos hibridados foram capturados
através de beads magnéticas associadas à estreptavidina, a qual
se liga à biotina das sondas que foram hibridadas. Assim apenas
os genes de interesse continuam no processo de preparo para o
sequenciamento.

II.VI. Indexação: A cada biblioteca foi adicionado um Index diferente de 8
pb. E os fragmentos indexados foram então amplificados. Após
esta etapa, as bibliotecas foram quantificadas por Real-Time PCR.
O tamanho dos fragmentos foi analisado no aparelho Tape Station
da Agilent Technologies.

II.VII. Pool: Com a quantificação e tamanho dos fragmentos acessíveis,
foram feitos cálculos para que as diversas amostras pudessem ser
combinadas em um pool final com as concentrações ideais por
biblioteca. Foi feito um pool de 32 bibliotecas a 10 nM.

II.VIII. Quantificação: O pool foi quantificado por real time PCR, para
observar se estaria na concentração esperada de 10 nM.

As próximas etapas, referente ao sequenciamento propriamente dito,
ocorreram no equipamento NextSeq da Illumina, utilizando o Kit NextSeq 500 v2
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300 ciclos (Illumina, CA, USA), este kit tem a capacidade de gerar até 39 Gb de
dados.

III.

Amplificação clonal: nesta etapa, os fragmentos de DNA ligados às
moléculas adaptadoras são depositados em uma lâmina especial
denominada flowcell. Esta lâmina é constituída por 4 canaletas (ou lanes),
em cuja superfície encontram-se fixados de maneira paralela duas
espécies de oligonucleotídeos, que são complementares às moléculas
adaptadoras acopladas às extremidades dos fragmentos de DNA da
biblioteca. Após a ligação dos fragmentos aos seus oligos complementares
presentes na superfície da flowcell, cada molécula é amplificada várias
vezes através de uma reação conhecida como bridge PCR (PCR em
ponte). Ao final, são gerados clusters (clones) de moléculas de DNA
idênticas à molécula original, ligadas covalentemente à superfície da
flowcell.

IV.

Sequenciamento: após a amplificação clonal, as moléculas antisense são
removidas enzimaticamente e o processo de sequenciamento é iniciado
com o acoplamento de um primer especial. Em seguida, nucleotídeos
modificados com terminadores reversíveis marcados com fluoróforos
específicos para cada nucleotídeo são adicionados ao meio. A cada ciclo
de incorporação são geradas imagens de toda a superfície da flowcell
através de um scanner de fluorescência em cada um dos comprimentos de
onda (específico para cada fluoróforo). Os clusters presentes na superfície
da flowcell são então identificados e mapeados. A sobreposição das
imagens produzidas a cada ciclo de incorporação propicia a identificação
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da sequência de bases nucleotídicas de cada cluster de moléculas, ou seja,
a sequência do fragmento que deu origem ao cluster. Ao final, é gerado um
arquivo com todas as sequências de cada paciente com a extensão
“*.fastq” pelo programa Casava.

3.4 Análise de resultados

3.4.1 Bioinformática

A partir dos arquivos gerados no processo de sequenciamento acima
descritos, foi realizado a análise bioinformática seguindo as seguintes etapas em
colaboração com o Dr. Antonio Lerário responsável pelo processamento dos
dados brutos até a geração de um arquivo em formato Excel contendo todas as
variantes encontradas em cada amostra (arquivo VCF - Variant Call Format).

I.

Alinhamento das sequências das amostras a uma sequência referência do
genoma humano (hg19 UCSC ou b37 GRC/NCBI): nesta etapa, a origem
de cada fragmento do DNA da amostra é determinada. Inicialmente o
alinhamento é feito sequência a sequência individualmente. Após esta
primeira etapa, torna-se necessário recalibrar o alinhamento realizado na
fase anterior, visto que, em algumas situações, diferentes sequências
oriundas da mesma região cromossômica apresentem resultados
ligeiramente diferentes de mapeamento (por exemplo, quando existem
pequenas inserções, deleções ou repetições no genoma alvo). A
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recalibragem pode ser considerada um realinhamento, mas agora de forma
contextualizada. Nesta etapa foi utilizado o programa BWA (http://biobwa.sourceforge.net/), e como resultado gera-se o arquivo com extensão
“*.bam”.
II.

Genotipagem: a partir do melhor alinhamento possível, é realizada a
genotipagem da amostra, que consiste em determinar, com bases
estatísticas, todos os alelos do genoma da amostra (as bases de cada par
do cromossomo para uma dada posição). Freebayes foi utilizado para esta
etapa. Esta ferramenta identifica SNVs e Indels gerando o arquivo VCF
contendo todas as variantes identificadas e suas coordenadas genômicas;

III.

Anotação dos genótipos variantes detectados: esta etapa consiste em (a)
anotar as variantes encontradas utilizando o programa Annovar
(http://www.openbioinformatics.org/annovar/) de acordo com diversos
parâmetros customizados. O resultado é uma planilha VCF contendo todas
variantes já associadas a informações sobre localização, tipo, frequência
em banco de dados e predições in silico;

IV.

Priorização das variantes candidatas: com toda a base de dados gerada a
partir das etapas anteriores, algoritmos heurísticos de priorização são
empregados para gerar uma lista ordenada e, de preferência, com poucas
variantes para análise do pesquisador. Não existem critérios fixos e padrão
para esta priorização. Em geral, considera-se desde parâmetros de
alinhamento, como quantidade de reads confirmando a variante até ser
uma variante supostamente deletéria ou não. Envolve uma ampla interação
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com o pesquisador e depende do conhecimento do mesmo em relação ao
fenótipo analisado.

A VCF contém todas as variantes genéticas identificadas nos pacientes,
que são analisadas pelo pesquisador. Neste banco de dados foram aplicados os
seguintes filtros sequenciais para gerar uma lista limitada de variantes
potencialmente relacionadas com o fenótipo (Figura 3):

Figura 3. Fluxo da estratégia de filtragem utilizada para selecionar as variantes com possibilidade de patogenicidade em 80 pacientes PIG
submetidos ao sequenciamento de genes alvos pelo painel Sure Select
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I.

Variantes presentes no paciente, em homozigose, heterozigose composta
ou heterozigose simples de acordo com o modelo de herança sugerido
pela análise de familiares;

II.

Variantes raras, com frequência menor ou igual a 1% em bancos de dados
públicos que correspondem a 99% das variantes alélicas encontradas em
seres

humanos,

como

(http://browser.1000genomes.org/)

os

bancos
e

1000

genomas

gnomAD

(http://

http://gnomad.broadinstitute.org/);
III.

Aquelas com Frequência baixa (<1%) em banco de dados interno do
laboratório, que contém aproximadamente 390 indivíduos, o que
corresponde a 780 alelos;

IV.

Filtrou-se apenas as variantes presentes em Exons ou Splicing site (+5 e
-5)

V.

E também foram filtradas as que sugeriam stop-códon, ganho ou perda,
mudança de frame para a leitura correta dos aminoácidos e as não
sinônimas;

VI.

Depois destas filtragens iniciais, foram analisadas as predições de
patogenicidade para as variantes de troca de um único nucleotídeo (SNVs
– single-nucleotide variants) por diversas ferramentas in silico, os critérios
de classificação de cada ferramenta encontram-se na Tabela 1.

VII.

Das variantes selecionadas até esta etapa, foi analisada a compatibilidade
com a herança sugerida e a plausibilidade biológica em relação ao
fenótipo:

- OMIM: http://www.omim.org/;
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VIII. Avaliou-se ainda banco de dados de mutações associadas a doença:
- OMIM: http://www.omim.org/;
- Clinvar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/;
- HGMD: http://www.hgmd.cf.ac.uk/;
IX.

Nessa etapa, foram avaliados os dados de um banco de controles da
variação genética brasileira, obtidos em uma população de 609 idosos
saudáveis (1218 alelos), em colaboração com o Centro de Estudos do
Genoma Humano do Instituto de Biociências da USP: Abraom:
http://abraom.ib.usp.br/
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Tabela 1. Critérios de classificação de patogenicidade das ferramentas in sílico
utilizadas nas filtragens da VCF.
Ferramenta

Critérios
utilizados

Classificação

Endereço eletrônico

Modelo de predição para alteração do sítio de splice
dbscSNV_ADA_SCORE
e dbscSNV_RF_SCORE

Entre 0 e 1

≥0,6

https://sites.google.com/site/jpo
pgen/dbNSFP

Modelo de predição de patogenicidade
SIFT

T=Tolerado
D=Deletério

D

http://sift.jcvi.org/

CADD

Numérico

≥15

http://cadd.gs.washington.edu/

MeH

http://mutationassessor.org/

AeD

http://www.mutationtaster.org/

D

http://provean.jcvi.org/genome_
submit_2.php

PeD

http://genetics.bwh.harvard.edu/
pph2/

Mutation Acessor

Mutation Taster

Provean

POLYPHEN

L=Leve
M=Moderado
H=Alto.
Ae
D=Deletério
N e P=Não
deletério/
Polimorfismos
N=Neutro
D=Deletério
B=Benigno
P=Possivelmente
patogênico
D=Deletério.

Modelo para grau de conservação do aminoácido envolvido
GERP

Numérico

≥2

http://mendel.stanford.edu/Sido
wLab/downloads/gerp/
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X.

Afim de confirmar se a chamada da variante era verdadeira, foi utilizado o
programa IGV (Integrative Genomics Viewer) do Broad Institute
(http://software.broadinstitute.org/software/igv/), que permite visualizar
todos os reads gerados no sequenciamento alinhados ao genoma
referência (Figura 4).

Figura 4. Exemplo da visualização de uma variante não sinônima (acima) e uma deleção (abaixo)
no programa IGV (Integrative Genomics Viewer).
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Na sequência, foram selecionadas apenas aquelas variantes em genes
que pudessem justificar o fenótipo do paciente e estas seguiram para
segregação, confirmação por Sanger e classificação de patogenicidade.

A classificação das variantes em relação ao fenótipo do paciente foi
realizada seguindo o guia de recomendação da ACMG-AMP (American of
Medical Genetics and Genomics e Association for Molecular Pathology) (59). Este
guia promove linhas de evidência para classificação de patogenicidade, que
inclui frequência na população, análise in silico, dados de segregação, dados de
análises funcionais, dentre outros. As evidências são classificadas como muito
forte (VS), forte (S), moderada (M) e pequena (P). Dependendo da combinação
destas evidências, a variante é classificada dentre uma das 5 opções: patogênica
(P), provavelmente patogênica (LP), variante de significado incerto (VUS),
provavelmente benigna (LB) e benigna (B) (Anexos D e E). Para apoiar a
interpretação da segregação familiar, foi adotado um critério matemático
quantitativo que foi adicionado recentemente ao guia de interpretação da ACMGAMP, que promove uma quantificação estatística dos dados da segregação
familiar(60). Utilizamos também o auxílio de um programa que classifica as
variantes instantaneamente de acordo com este guia, com a possibilidade de
editar pessoalmente os resultados para outras evidências, como compatibilidade
fenotípica e segregação, denominado InterVar (http://wintervar.wglab.org/).

Ademais, foi realizada a análise do número de cópias (CNVs) pelo
programa

COpy

Number

Targeted

Resequencing

Analysis

(CONTRA;

http://contra-cnv.sourceforge.net/) (Figura 5), pois a análise do Freebayes é
ineficiente para chamar este tipo de variante.
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Figura 5. Exemplo da visualização do gráfico gerado pelo programa CONTRA. Podemos
observar uma deleção no gene GHR (X indicado pela seta). Esta deleção (Exon 3 do
gene) é um polimorfismo existente na população.

3.4.2 Sequenciamento Automático Tradicional

Novas alterações identificadas foram validadas por sequenciamento pela
técnica de Sanger. Em resumo, utilizando primers flanqueando a região alvo será
amplificada por PCR. Todas as amplificações serão acompanhadas de um
controle negativo. Os produtos amplificados serão submetidos a uma purificação
enzimática com a enzima ExoSAP-IT conforme a recomendação do fabricante.
A reação de sequenciamento será realizada utilizando o kit ABI Prism BigDye
Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit 3.1 (Applied Biosystems,
Foster City, CA, EUA). O produto desta reação será submetido a uma
eletroforese capilar no sequenciador automático ABI Prism 3100 Genetic
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Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). A leitura dos
eletroferogramas será realizada através do programa Sequencher 4.10.1
(GeneCodes Corporation, Ann Arbor, EUA).

3.4.3 Análise estatística

Os resultados foram comparados conforme a classificação clínica inicial
entre sindrômicos com síndrome reconhecida, sem síndrome reconhecida e não
sindrômicos, através do teste exato de Fisher. Um p <0,05 foi considerado
estatisticamente significativo. As análises foram realizadas com SigmaStat 4.0
(Systat Software Inc. Chicago,IL).
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4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS

4.1 Caracterização dos pacientes selecionados para o estudo

Foram selecionados 80 pacientes nascidos pequenos para idade
gestacional sem recuperação espontânea até o segundo ano de vida (Anexo F).
Com base na presença de dismorfismos, déficit intelectual, atraso do
desenvolvimento e/ou malformações maiores, os pacientes foram classificados
como não sindrômicos (n = 46) e sindrômicos (n = 34). Destes, 7 pacientes
apresentavam suspeita clínica de síndrome de Noonan (OMIM 163950), 3 de
síndrome de Bloom (OMIM 210900), 2 de síndrome de Floating-Harbor (OMIM
136140), 2 de acondroplasia (OMIM 100800), 1 de síndrome de Cornélia de
Lange (OMIM 122470), 1 de síndrome de Silver-Russell (OMIM 180860), e 1 de
Síndrome de Coffin Síris (OMIM 135900). Todos sem confirmação molecular. Os
pacientes com suspeita de Noonan tiveram anteriormente estudo genético
baseado no sequenciamento de hotspots inconclusivos. O paciente com
suspeita clínica de Silver-Russel foi estudado para dissomia uniparental do
cromossomo 7 e defeitos de metilação do locus 11p15 que não demonstraram
anormalidades. A paciente com suspeita de Cornélia de Lange apresentava
quadro leve compatível com a síndrome. Os demais pacientes não apresentaram
quadro clínico sugestivo de síndromes conhecidas (n = 63). Na tabela abaixo se
encontram resumidas as características da casuística estudada.
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Tabela 2. Caracterização da casuística selecionada para o estudo dos genes
alvo.
Características da casuística

Dados

Consanguinidade (%)

8,8%

Baixa estatura familiar (%)

42,5%

Sexo (M:F)

41:39

Idade gestacional (semanas)

38 ± 3

Prematuridade (%)

6,3%

Escore-Z do peso ao nascimento

-2,1 ± 1

Escore-Z do comprimento ao nascimento

-3,1 ± 1,9

Idade da 1ª avaliação

9,3 ± 5,5

Escore-Z da altura

-2,9 ± 0,7

Escore-Z do IMC

-1,1 ± 1,6

Microcefalia (%)

17,5%

Atraso no DNPM ou déficit intelectual (%)

31,3%

4.2 Resultados do painel Sure SelectXT da Agilent

4.2.1 Métricas do sequenciamento

Foram preparadas 96 bibliotecas com o kit de painel Sure Select da
empresa Agilent. Estas foram sequenciadas utilizando o kit NextSeq 500 v2 mid
output. Este kit possui a capacidade de gerar até 39 Gb de dados e foi optado
por incluir até 32 amostras por corrida de sequenciamento para atingir a
cobertura desejada por pacientes de aproximadamente 300 vezes. Com isso,
foram obtidas corridas onde a cobertura média foi de 354 vezes e com mais de
99% da região alvo com cobertura > 10 reads (Tabela 3).
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Das 96 bibliotecas preparadas, 16 amostras foram de pacientes que não
completaram todos os critérios de inclusão da casuística e por esta razão foram
excluídas na análise final.

Tabela 3. Análise métrica da corrida referente ao painel de genes de distúrbio
de crescimento de 96 pacientes analisados utilizando o kit NextSeq
500 v2 mid output.
Porcentagem da região alvo
com
>10 reads
>20 reads
99,3%
98,5%

Nº de bases
geradas

Cobertura

Mediana

712.013.151 pb

354X

Máximo

1.065.960.629 pb

500X

99,5%

99,0%

Mínimo

569.845.585 pb

273X

99,1%

98,1%

O resultado do sequenciamento seguiu a filtragem previamente descrita,
e resultou na seleção de variantes de interesse para serem confirmadas e
segregadas por SANGER para posterior avaliação seguindo os critérios
definidos pelo ACMG-AMP. Os resultados das filtragens dos 3 painéis
individualmente encontram-se na Tabela 4.
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Tabela 4. Variantes encontradas nas 3 corridas separadamente ao longo da
filtragem, assim como as variantes selecionadas para segregação
em familiares.

Corrida

Nº de
pacientes

Variantes
totais

Variantes raras
em exons e sítios
de splicing

Excluindo as
sinônimas (média
por paciente)

Variantes para
segregação na
família (nº por
paciente)

1

32

6.799

1.007

574 (19 ± 4)

25 (1 a 2)

2

32

6.995

1.078

604 (19 ± 5)

14 (1 a 3)

3

32

7.050

1.057

601 (19 ± 6)

19 (1 a 3)

4.3 Análise global das variantes de interesse encontradas

Foram selecionadas 58 variantes como de interesse para estudo adicional
e segregação em familiares. A maioria das variantes foi identificada em
heterozigose simples (n = 50) e a patogenicidade foi analisada de acordo com
modelos dominantes de herança, enquanto 6 variantes encontram-se em estado
heterozigoto composto em 3 pacientes, a análise foi realizada de acordo com
modelo recessivo, assim como duas variantes encontradas em homozigose.
Três variantes foram recorrentes, sendo identificada em mais de um paciente.
Das 58 variantes, 18 foram consideradas patogênicas (P) ou provavelmente
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patogênicas (PP) em 19 pacientes (Tabela 5), destas 8 variantes não estavam
previamente descritas na literatura. Ainda foram identificadas 7 variantes
classificadas como provavelmente benigna (PB) ou benigna (B) e 32 variantes
de significado incerto (VUS) que ainda precisam de mais estudos para
caracterizar a patogenicidade (Anexo G). Uma variante foi considerada
provavelmente patogênica, porém não associada à baixa estatura, e foi
considerada um achado acidental. Dez variantes não foram segregadas por falta
de material familiar.

Adicionalmente, pela análise da presença de CNVs, observamos uma
deleção multiexônica no gene BLM associado à síndrome de Bloom em dois
pacientes que será discutido detalhadamente nas páginas 58 e 59. Ainda
identificamos uma deleção multigênica no cromossomo 22, discutida nas
páginas 69 e 70.
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Nove

variantes

classificadas

como

patogênicas/provavelmente

patogênicas foram encontradas em onze pacientes em genes que confirmam o
diagnóstico clínico realizado o que corresponde a 59% (Tabela 6). Foram
encontradas 4 variantes patogênicas em pacientes sindrômicos sem diagnóstico
clínico específico ou divergente do diagnóstico clínico. Duas variantes no
ANKRD11, associado à Síndrome de KBG. Uma microdeleção da região 22q11,
variante é associada à síndrome de DiGeorge. E uma variante no IGF1R em um
paciente inicialmente com o diagnóstico clínico de síndrome de Silver-Russell. O
que corresponde a 23,5% destes casos solucionados.
Assim sendo, dos 34 pacientes sindrômicos, foi possível estabelecer o
diagnóstico molecular em 15 casos, o que corresponde a 44,1% de diagnósticos
realizados dentre estes pacientes.
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Tabela 6. Diagnóstico genético obtido por sequenciamento paralelo em larga
escala através de um painel de genes candidatos em pacientes com
síndromes reconhecidas clinicamente.
Diagnóstico clínico (OMIM#)

Gene/Região

Nº de
pacientes
testados
2

Nº de
pacientes
confirmados
2

Acondroplasia (#100800)

FGFR3

Síndrome de Bloom (#210900)

BLM

3

3

Síndrome de Noonan (#163950)

PTPN11/SHOC2

7

3

Síndrome de Floating-Harbor

SRCAP

2

2

NIPBL

1

1

SMARCA4/ARID1B

1

0

H19/IGF2

1

0

-

17

11 (59%)

(#136140)
Síndrome de Cornelia de Lange
(#122470)
Síndrome de Coffin-Siris 1
(#135900)
Síndrome de Silver Russel
(#180660)
Total

Dos 46 pacientes clinicamente classificados como não sindrômicos, foram
encontradas duas variantes no gene NPR2 em 2 pacientes com baixa estatura
sem anormalidades esqueléticas, uma outra variante foi encontrada no gene
PTPN11 em pacientes sem suspeita clínica de SN, e uma variante foi encontrada
no SHOX, associado a baixa estatura idiopática familiar. Essas 4 variantes
correspondem a uma taxa de 8,7% de diagnóstico molecular positivo para
pacientes não sindrômicos, inferior a taxa observada em pacientes sindrômicos
(44,1%, p < 0,001). Os resultados positivos dos pacientes sindrômicos com
síndrome estabelecida (11/17, 59%), também foi maior (p < 0,032) em relação
pacientes sindrômicos sem síndrome estabelecida (4/17, 23,5%).

47

Uma

variante

ganho

de

stop

códon

no

gene

SMARCA4

(c.832G>T;p.Gly278*), foi classificada provavelmente patogênica pelos critérios
de classificação utilizados, mas considerada um achado acidental, visto que a
síndrome associada a variantes nonsense neste gene não levam a baixa
estatura.

Sete variantes foram encontradas em genes associados com distúrbio de
crescimento e o fenótipo do paciente é compatível com o esperado, porém a
variante foi classificada como VUS por falta de evidências que comprovem a
patogenicidade. Estas variantes foram encontradas em 6 genes diferentes,
SHOC2, VPS13B (em heterozigose composta), GHSR, GH1, IGF1R e KDM6A
(Tabela 7).

Duas variantes foram encontradas em genes considerados candidatos,
pois ainda não possuem fenótipo associado à baixa estatura em humanos,
porém tem potencial de estar envolvido como fenótipo do paciente por participar
de vias essenciais, como PIK3CA que participa da via de sinalização de
receptores tirosinaquinase via AKT/PKB-mTOR e IGFBP3, que faz parte da via
dos IGFs (Tabela 7). A variante no PIK3CA foi encontrada em heterozigose,
também presente no pai e na irmã baixos.

Já a variante no IGFBP3, foi

encontrada em heterozigose, porém não foi segregada por falta do DNA familiar.

Das outras variantes consideradas como de significado incerto,
encontramos variantes preditas como deletérias na maioria dos modelos in silico,
com frequência extremamente baixa ou nula nos bancos populacionais, porém
não possuímos uma caracterização fenotípica completa do paciente para
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associar o fenótipo com a variante ou não possuímos o DNA de familiares para
segregação.

4.4 Análise das variantes patogênicas e provavelmente patogênicas

A seguir iremos detalhar as variantes classificadas como patogênicas ou
provavelmente patogênicas, incluindo a deleção multigênica, apresentando os
resultados agrupados pelos principais mecanismos causadores de distúrbio de
crescimento.

4.4.1 Variantes em genes no sistema IGFs/IGF1R

I. Gene IGF1R
O gene IGF1R codifca o receptor para IGFs(61). Das características clínicas
associadas a defeitos genéticos no IGF1R, pode-se citar a baixa estatura de
início pré-natal com persistência pós-natal, altos níveis de IGF1 circulantes,
podendo apresentar microcefalia32. Variantes em homozigose ou heterozigose
composta levam a um fenótipo mais grave do que variantes em heterozigose (62,
63)

. Enquanto variantes em heterozigose simples causariam fenótipo variável(61).

Este estudo identificou 2 variantes em heterozigose no IGF1R, uma variante
perda

de

função

(Loss-of-function,

LoF),

considerada

patogênica

(c.202G>T;p.Glu68*) e outra de significado incerto (c.4009C>T;p.Arg1337Cys)
(Tabela 7).
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I.I. IGF1R: c.202G>T;p.Glu68*

A variante c.202G>T;p.Glu68*, localizada no exon 2 do gene IGF1R, foi
encontrada em um paciente do sexo masculino, filho de pais com altura normal,
nascido a termo com peso ao nascimento (PN) igual 1030 g (Z = -2) e
comprimento ao nascimento (CN) igual a 45,5 cm (Z= 3,5). Aos 2 anos e 8 meses
apresentava 81 cm de altura (Z= -3,1) e índice de massa corpórea (IMC) de 13
(Z= -3,5). Dentre outras características fenotípicas, apresentava face triangular
e DNPM normal. Exame laboratorial aos 5,5 anos de idade mostrou nível de IGF1
= 236 ng/mL (referência 50 a 286 ng/mL) e IGFBP3 = 4,2 ng/mL (1,1 a 5,2 ng/mL)
dentro da normalidade, a dosagem basal de GH foi de 1,25 ng/mL, porém o
paciente não realizou teste de liberação, nem foi tratado com rhGH.

Esta variante foi classificada como patogênica por ser ausente nos bancos
populacionais (PM2), caracterizar a perda de função da proteína (PVS1) e o
paciente apresentar um fenótipo compatível com o esperado para variantes
neste gene (PP4), mesmo apresentando níveis normais de IGF1 e IGFBP3, pois
má nutrição pode abaixar os níveis destes hormônios, e o IMC do paciente indica
uma insuficiência alimentar(64).

4.4.2 Variantes em genes da via RAS/MAPK

I. Gene PTPN11

O gene PTPN11 pertence à via de sinalização RAS/MAPK, variantes
neste gene que levam a uma hiperativação desta via estão associadas à
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Síndrome de Noonan (SN, OMIM 163950) e outras condições semelhantes como
a Síndrome de Leopard (SL, OMIM 151100) e Síndrome de Costello (SC, OMIM
218040). Estas síndromes são classificadas atualmente como RASopatias e são
caracterizadas por anormalidades congênitas múltiplas, alterações faciais
típicas, baixa estatura, defeito cardíaco congênito (mais frequentemente a
estenose de valva pulmonar, cardiomiopatia hipertrófica e defeitos septais),
deformidade torácica (pectus excavatum e/ou carinatum) além de outras
alterações menos frequentes (atraso no desenvolvimento motor e/ou da
linguagem,

dificuldade

hepatoesplenomegalia,

de

aprendizado,

distúrbios

de

discreto

coagulação,

retardo
atraso

mental,

puberal

e

criptorquidia)(40, 65).

Na análise do painel foram identificadas 4 variantes no gene PTPN11 em
4 pacientes todas em heterozigose, 2 foram considerada patogênicas
(c.794G>A; p.Arg265Gln e c.1403C>T;p.Thr468Met), 1

provavelmente

patogênicas (c.598A>T;p.Asn200Tyr) e 1 provavelmente benigna (c.1678C>T;
p.Leu560Phe).

I.I. PTPN11 c.1403C>T:p.Thr468Met

Esta variante foi encontrada em uma paciente do sexo feminino, filha
única de pais de altura normal nascida pré-matura de 35 semanas, com PN de
1540 g (Z= -2,6) e CN de 39 cm (Z= -4,0). Iniciou o acompanhamento aos 8,4
anos, quando apresentava altura de 116 cm (Z= -2,4), peso de 17,6 kg (Z do
IMC=

-2,2), caracterizando retardo de crescimento de início pré-natal com

manutenção na vida pós-natal. Clinicamente, apresenta filtro nasal apagado,
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base do nariz alargada, epicanto, ângulo da boca voltado para baixo, retrognatia,
pavilhão auricular com helix espessada e implantação normal, globo ocular
protuso sem ptose, Pectus carinatum superior, Pectus excavatum inferior e
estenose pulmonar monocúspide, características que sugeriam Síndrome de
Noonan. Porém o estudo molecular focado nos exons hotspots do PTPN11 (exon
3, 7, 8 e 13) não identificou variante patogênica.

Seguindo o guia de classificação de patogenicidade da ACMG-AMP, a
variante identificada no painel foi classificada como patogênica, pois possui
descrição em estudos prévios (PS1), é ausente em controles e presente em
frequência baixa compatível com a doença em bancos de dados de pacientes
(GnomAD MAF= 0,0008%) (PM2), existe estudo funcional descrevendo-a como
deletéria(66) (PM1), é patogênica pela análise in silico (n=7/7) (PP3) e variantes
missense neste gene são mecanismo de doença (PP2). Pela segregação nos
pais, concluímos que a variante foi herdada da mãe, que apesar de não ser
baixa, apresentava as mesmas características faciais da filha.

I.II. PTPN11 c.794G>A; p.Arg265Gln

A variante no Exon7, c.794G>A:pArg265Gln do tipo missense, foi
identificada em um paciente do sexo masculino, nascido a termo, filho de pai
com altura normal e mãe baixa (Z=-2,4). O paciente nasceu com PN = 2680 g
(Z=-1,6) e CN = 44 cm (Z=-3,5) e aos 12 anos apresentava 126 cm de altura (Z=4,3) e 30 kg (Z do IMC = 0,3). O paciente não apresentava estigmas adicionais
e SN não foi aventada durante a avaliação clínica. Esta variante é ausente no
1000 genomas e Abraom, possuindo uma frequencia de 0,0004% no GnomAD
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(PM2) e é descrita como patogênica em todos os sites de predição in silico
(n=7/7) (PP3). Esta variante tem entrada como patogênica no Clinvar associada
a Síndrome de Noonan (PS1). Variantes missense neste gene são
comprovadamente mecanismo de doença (PP2). E existe estudo funcional
descrevendo-a como deletéria (PS3)(67). Pacientes com essa mutação descritos
na literatura, não apresentavam características facias típicas de SN e a taxa de
malformação cardíaca era de apenas 47%, relativamente menor do que as
outras variantes associadas a SN(67). Portanto o fenótipo do paciente é
compatível (PP4) e de acordo com o guia de classificação esta variante é
patogênica. Infelizmente o DNA dos familiares não estava disponível para
segregação.

I.III. PTPN11: c.598A>T;p.Asn200Tyr

Esta variante missense, localizada no exon 5 do PTPN11, foi encontrada
em um paciente do sexo masculino, nascido prematuro com PN = 1520 g (Z=
-2,1) e CN = 39,5 cm (Z=-3,2). Os pais apresentam altura normal. Aos 4 anos de
idade apresentava 87 cm de altura (Z=-3,6) e peso 11,7 kg (Z do IMC = -2,2).
Clinicamente suspeitava-se de SN, pelas seguintes características fenotípicas,
epicanto, ptose palpebral, cílios longos e curvos, baixa implantação das orelhas,
palato ogival, dentes pouco afastados, sobrancelhas rarefeitas, base nasal
alargada, hipertelorismo mamário e estenose pulmonar. Portanto o fenótipo do
paciente é compatível com variante encontrada (PP4).

Além disso, a variante é ausente nos bancos de dados analisados (PM2),
é predita como deletéria na maioria dos modelos in silico (n=6/7) (PP3) e já existe
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descrição como patogênica no Clinvar (PS1). De acordo com todas as evidências
ela foi classificada como provavelmente patogênica.

II. Gene SHOC2

A proteína codificada por SHOC2 participa da via RAS/MAPK, agindo na
ligação de RAS com transdutores de sinais downstream desta cascata de
sinalização(68). Mutações no SHOC2 são associadas à síndrome de Noonan com
perda de cabelos anágenos (OMIM 607721), que possuí além das
características fenotípicas da SN, a alopécia capilar.

II.I. SHOC2 (c.4A>G;p.Ser2Gly)

A variante missense c.4A>G;p.Ser2Ggly, localizada no exon 1 do gene
SHOC2, foi encontrada em heterozigose em uma paciente do sexo feminino,
nascida a termo com PN 2060 g (Z=-3,0) e CN 50 cm (Z=-0,4). A paciente é filha
de pais baixos, a mãe apresenta 150 cm de altura (Z=-2,0) e o pai 161 cm (Z=
-2,1). Aos 4,7 anos de idade, apresentava 86,5 cm (z=-4,1) e 10 kg (Z do IMC=
-1,7). Clinicamente, apresentava fácies sugestiva de SN, com ptose palpebral,
epicanto, pescoço alado, micrognatia, orelhas com implantação baixa e com
pavilhão displásico, hiperterolismo e alopécia capilar. Outras características são
hepatomegalia e problemas cardíacos, como, prolapso de valva mitral, valvas
atrioventriculares displásicas e com insuficiência de grau discreto. A paciente
ainda apresentou um leve atraso do desenvolvimento motor.

A variante encontrada foi classificada como patogênica pois é ausente nos
bancos populacionais (PM2), é localizada em hotspot para variantes patogênicas
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neste gene (PM1), é predita como deletéria nos modelos in silico (n=6/7) (PP3),
já foi descrita como patogênica associada a SN (PS1) (69) e o fenótipo da paciente
é compatível com o achado molecular (PP4).

4.4.3 Variantes em genes participantes de processos celulares fundamentais

I. Gene SRCAP

O gene SRCAP codifica uma proteína ATPase componente do complexo
SRCAP na multiproteína remodeladora da cromatina. Esta proteína é necessária
para a incorporação da histona H2A.Z na conformação do DNA em
nucleossomos. Mutações em heterozigose neste gene são responsáveis pela
síndrome de Floating-Harbor (OMIM 136140), uma doença rara que tem como
características fenotípicas baixa estatura, atraso na maturação óssea, atraso no
DNPM principalmente no desenvolvimento da linguagem e face dismórfica
típica(70), porém o mecanismo responsável pela doença não é bem
compreendido.

A análise do painel identificou 2 variantes no gene SRCAP em
heterozigose, uma mutação tipo nonsense (Exon 34: c.7303C>T:p.Arg2435*) e
uma frameshift (Exon 34: c.7262dupG: p.Ser2421Glnfs*21), em um gene que
não tolera variante tipo LoF. Estas variantes foram identificadas em pacientes
com suspeita clínica da síndrome de Floating-Harbor.

I.I. SRCAP (c.7303C>T:p.Arg2435*)

Paciente do sexo feminino, nascida a termo, filha única de pais normais.
Apresenta baixa estatura de início pré-natal, com PN 3090g (Z= -0,6) e CN 46,5
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cm (Z= -2,2). Está em acompanhamento desde os 7 meses quando apresentava
comprimento de 61,5 cm (Z= -3,2) e peso 4,5 kg (Z= -4,6). Clinicamente, possui
olhos profundos e columela, cisto de aracnoide, apresentou um atraso
importante da fala, fenótipo sugestivo de síndrome de Floating–Harbour. Exames
laboratoriais realizados foram sem alterações e o cariótipo normal. Os pais são
de altura normal e não consanguíneos, portanto sugerimos que a variante
identificada no gene SRCAP seja de novo, apesar de não possuirmos o DNA dos
pais para análise do Sanger.

Seguindo o guia da ACMG-AMP, classificamos a variante como
patogênica de acordo com os seguintes critérios: ser perda de função em um
gene onde é descrita patogenicidade quando há este tipo de variante (PVS1),
por estar localizada no hotspot para mutações deletérias (PM1), pela ausência
em bancos populacionais (PM2). Há descrição prévia de patogenicidade na
literatura (PS1)(71).

I.II. SRCAP (c.7262dupG; p. Ser2421Glnfs*21)

Paciente do sexo masculino, nascido a termo, com pai normal e mãe baixa
(Z= -2,2). O PN foi 2235 g (Z= -2,7) e CN 45 cm (Z= -3,2). Aos 7 anos e 4 meses
de idade apresentava 106,8 cm de altura (Z= -2,9) e 19 kg (Z do IMC = 0,6).
Clinicamente, apresentou atraso do DNPM principalmente da fala, tem olhos
fundos, epicanto, cílios longos, lábio superior fino, palato ogival, dentes pouco
afastados, nariz com columela, orelha direita com dismorfismo, mamilo esquerdo
invertido e pectus excavatum, características que sugerem à Síndrome de
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Floating-Harbor. A mãe deste paciente apresenta baixa estatura (Z= -2,2), porém
sem alteração neurológica.

Esta variante também foi classificada como patogênica de acordo com os
mesmos critérios da variante anterior no SRCAP (c.7303C>T:p.Arg2435*),
excetuando a presença de descrição prévia.

II. Gene BLM

A proteína BLM é uma DNA helicase que suprime eventuais erros de
recombinação, e também participa da replicação dos telômeros. Variantes em
homozigose estão associadas à Síndrome de Bloom (OMIM: 210900), onde as
mutações já descritas deletam ou alteram os motivos helicase e inibem a
atividade 5`-3`helicase, resultando em crossovers meióticos não regulados(44). A
síndrome de Bloom tem como principais características fenotípicas a baixa
estatura com persistência pós-natal, microcefalia, leve retardo de DNPM,
manchas café com leite na pele e maior risco de neoplasias. Laboratorialmente
apresenta número aumentado de quebras cromossômicas observados na
citogenética convencional (72).

Foram encontradas 3 variantes no BLM, uma deleção multiexônica dos 3
últimos exons do gene em homozigose em 2 pacientes não correlacionados, e
duas

outras

variantes

missense

(c.3164G>C;p.Cys1055Ser

e

c.3427G>A;p.Glu1143Lys), em apenas 1 paciente resultando em heterozigose
composta.

58

II.I. BLM (Deleção dos exons 20, 21 e 22)

Em dois pacientes identificamos uma variante não sinônima, em
homozigose no exon 18 do gene BLM (c.3427G>A;p.Glu1143Lys). Esta variante
estava ausente no GnomAD, porém apresentava uma frequência de 0,01% no
1000 genomas. A predição in silico sugere patogenicidade (n=7/7) e a variante
já foi descrita associada a síndrome de Bloom. Porém, quando o arquivo
CONTRA foi analisado, observou-se uma deleção em homozigose dos Exons
20, 21 e 22 do BLM (Figura 6), o que foi confirmada por visualização direta pelo
IGV. Está deleção já foi descrita associada à síndrome de Bloom em pacientes
de Portugal e do Brasil (72). Desta forma a variante não sinônima identificada está
em desiquilíbrio de ligação com uma variante LoF.

Figura 6. Visualização do gráfico gerado pelo CONTRA, com a deleção multiexônica em
homozigose no BLM (ponto verde indicado pela seta).

59

A variante foi encontrada em duas pacientes do sexo feminino, a primeira
nascida de gestação a termo com PN 1500g (Z= -4,3) e CN não disponível. Os
pais são de altura normal e negam consanguinidade (sic). Aos 14,6 anos, a altura
era 134,5 cm (Z= – 4,3) e peso 23,2 kg (Z do IMC= -4,5). Apresenta
características correspondentes a síndrome de Bloom como microcefalia,
hipogonadismo hipergonadotrófico e leve retardo do DNPM. Tem história de
tumor de Wilms tratada com sucesso aos 4 anos de idade. Cariótipo
convencional mostrava quebras cromossômicas espontâneas.

A segunda paciente nasceu a termo com PN 2060g (Z= -3,0) e CN 45,5
(Z=-2,8). Aos 1,5 anos de idade apresentava 72 cm de altura (Z=-2,7) e 6,9 kg
(Z do IMC=-2,8). Os pais apresentam altura normal, porém com história de
consanguinidade. Das características clinicas da paciente, podemos observar
quebras cromossômicas no cariótipo convencional, e algumas características
faciais típicas de Bloom, como micrognatia, epicanto, microcefalia e fronte
olímpica.

Seguindo o guia ACMG-AMP, esta deleção foi classificada como
patogênica, por se uma deleção multiexônica em um gene onde variante perda
de função é patogênica (PVS1), pela frequência (PM2), descrição prévia em
estudo prévio confiável (PP5)(72), e fenótipo compatível (PP3). Pela PCR,
confirmamos que os pacientes não amplificaram para os exons 20-22, enquanto
os pais amplificaram, sugerindo que ambos são heterozigotos e o filho
homozigoto para a deleção (PM6).
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II.II. BLM (c.3164G>C;p.Cys1055Ser e c.3427G>A;p.Glu1143Lys)

Estas variantes foram encontradas em estado de heterozigose composta
em um paciente do sexo masculino nascido com PN 1600g (Z=-2,8) e CN 39 cm
(Z=-4,7). Aos 2,4 anos apresentava 78,3 cm de altura (Z=-3,2) e 7,2 kg (Z do
IMC=-5,8).

Clinicamente

apresentava

microcefalia,

cabelos

rarefeitos,

micrognatia, sindactilia cutânea do 2º e 3º pododáctilo, filtro longo e apagado,
face triangular, fronte proeminente, pectus excavatum, manchas cafe au lait e
lesões eritematosas em região malar e fronte. Portanto tinha suspeita clinica
inicial de síndrome de Bloom.
Uma das variantes (p.Cys1055Ser) tem frequência compatível para uma
doença recessiva (MAF=0,00002) no gnomAD e a outra é ausente em todos os
bancos populacionais (PM2). Ambas são preditas como deletérias nos modelos
in silico (PP3), e a segregação familiar confirmou a herança do pai
(c.3427G>A:p.Glu1143Lys) e da mãe (c.3164G>C;p.Cys1055Ser) (PP1). Além
disso, a variante p.Cys1055Ser, já é descrita como patogênica no Clinvar (PS1).
Portanto consideramos as variantes em heterozigose composta, como
provavelmente patogênica.

III. Gene ANKRD11

A proteína ANKRD11 é membro da família de cofatores que contém
repetição de anquirina que interagem com o receptor nuclear de coativadores
p160 e inibe a ativação transcricional ligante-dependente(73). Pode agir na
regulação da acetilação de histonas. Mutações em heterozigose com herança
dominante neste gene estão associadas à síndrome de KBG (OMIM 148050),
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que tem como características fenotípicas baixa estatura, microcefalia,
hipertelorismo, face triangular na vida adulta, dentre outras características.

Foram encontradas 2 variantes do tipo perda de função em heterozigose
no ANKRD11, uma é um ganho de stop códon (c.7195C>T; p.Gln2399*) e outra
do tipo mudança de código do leitura (c.2408_2412del;p.Lys803Argfs*5).

III.I. ANKRD11 (c.7195C>T; p.Gln2399*)

A variante foi encontrada em heterozigose em uma paciente do sexo
feminino que nasceu a termo com PN 2600g (Z= -1,8) e CN 42 cm (Z= -4,6). Aos
7,9 anos tinha 111,6 cm de altura (Z= -2,2) e 19,5 kg (Z do IMC= -0,1). A paciente
apresentava atraso no desenvolvimento e características dismórficas que não
foram possíveis enquadrar em síndromes genéticas conhecidas. A avaliação
laboratorial foi inconclusiva e a paciente possuía cariótipo normal.

Baseado nos critérios da ACMG-AMP, podemos classificar esta variante
como patogênica pelos critérios a seguir, ausência em bancos de dados
populacionais (PM2), por ser do tipo perda de função, em um gene onde já é
descrita variante LoF causadora de doença (PVS1), e já foi descrita uma variante
ganho de stop códon em um nucleotídeo próximo (p.Gln2397*) causadora da
síndrome de KBG(74). Além dessas evidências, a segregação por Sanger
confirmou a variante como de novo (PP1).

III.II. ANKRD11 (c.2408_2412del;p.Lys803Argfs*5)

Esta variante foi encontrada em um paciente do sexo masculino, nascido
a termo de pais com altura normal. O PN foi de 2520 g (Z= -2,0) e o CN 45 cm
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(Z= - 3,1). Aos 8,5 anos de idade, este apresentava 104 cm de altura (Z= -4,3) e
pesava 16,5 kg (Z do IMC = -0,4). Clinicamente foi avaliada uma insuficiência da
válvula mitral e ectasia da aorta. Além disso, a face era sugestiva de SN.

Baseando-se nos critérios de classificação de variantes, podemos
classificar esta variante como patogênica, de acordo com as seguintes
evidências; ser ausente nos bancos de populacionais (PM2), ser predita como
perda de função em um gene que não tolera este tipo de variante (PVS1) e já
existir descrição desta mesma variante como sendo recorrente causa da
Síndrome de KBG (PS1)(75).

IV. Gene NIPBL

A proteína NIPBL, quando complexada com proteína parceira, promove a
ligação do complexo coesina às cromatides írmãs. Este processo é essencial
para que as cromatides fiquem ligadas durante a segregação dos cromossomos
homólogos da meiose I e reparos na dupla fita de DNA durante a fase G2 do
ciclo celular que promove a reparação do DNA(76). Variantes em heterozigose no
NIPBL são responsáveis por pelo menos metade dos casos descritos da
síndrome Cornelia de Lange (OMIM 122470), uma doença caracterizada por
retardo de crescimento e problemas no DNPM, e defeito em múltiplos órgãos (77).

Foi encontrada uma variante não sinônima em heterozigose no exon 30
do gene NIPBL (exon30: c.5582G>A; p.Gly1861Asp).
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IV.I. NIPBL (c.5582G>A; p.Gly1861Asp)

A variante aqui descrita foi encontrada em uma paciente do sexo feminino
que nasceu com 38 semanas, de pais com altura normal. O PN foi de 1880 g (Z=
-3,1) e CN de 42 cm (Z= -4,3). Aos 15 anos apresentava 136 cm de altura (Z=
-4,0). Como características fenotípicas apresenta palato ogival, estrabismo,
sobrancelhas unidas, baixa implantação dos cabelos, orelha rodada e
anteriorizadas com baixa implantação, pectus excavatum, clinodactilia do 5º
dedo bilateral e estrias róseas em região abdominal. Além disso, apresentou
atraso do DNPM, principalmente na alfebetização, e exames gerais foram
normais. Baseado nos achados clínicos, suspeitava-se da síndrome Cornelia de
Lange.

Esta variante está ausente no 1000 genomas, Abraom e no gnomAD
(PM2) e predita como deletéria nas ferramentas in silico (n=7/7) (PP3). Esta
variante nunca foi descrita, porém variantes não sinônimas em nucleotídeos
próximos são consideradas como patogênica e associadas à síndrome de
Cornelia de Lange (HGMD) (PP2). Mutações não sinônimas no gene NIPBL, são
responsáveis por um fenótipo mais leve da síndrome, onde o retardo de
crescimento e de DNPM são leves e não apresentam malformações tão
evidentes(77). Portanto o fenótipo da paciente pode ser justificado por esta
variante (PP4). Assim que a segregação da variante for realizada na família e
confirmada como de novo na paciente (PM6). Portanto foi classificada como
provavelmente patogênica.
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4.4.4 Variantes em fatores parácrinos que regulam a cartilagem de crescimento

I. Gene NPR2

A proteína codificada por NPR2 é responsável por catalisar a conversão
de GMP (Guanosina monofosfato) intracelular para cGMP (Guanosina
monofosfato cíclica), e está envolvida na regulação da cartilagem de crescimento
e crescimento linear. Variantes neste gene estão associadas à Displasia
acromesomélica (OMIM 602875), com herança recessiva, Condrodisplasia
epifiseal (OMIM 615923) e baixa estatura sem anormalidades esqueléticas
(OMIM 616255), ambos com herança autossômica dominante (78).

Foram encontradas 4 variantes no gene NPR2, 1 patogênica (c.1249C>G;
p.Gln417Glu), 1 provavelmente patogênica (c.94C>A;p.Pro32Thr) e 2 variantes
de significado incerto (c.2356A>T;p.Ile786Phe e c.952C>T; p.Arg318Trp) que
necessitam de estudo funcional para melhor elucidar seu papel no fenótipo dos
pacientes (Anexo G).

I.I. NPR2 (c.1249C>G:p.Gln417Glu)

Foi encontrada em uma paciente do sexo feminino, de descendência
japonesa, nascida a termo com CN 46 cm (Z= -2,5) e PN 2600g (Z= -1,8), filha
única de pais de altura dentro da normalidade. Esteve em acompanhamento pelo
ambulatório desde os 10,6 anos de idade quando apresentava altura de 128,2
cm (Z= -1,7), perdeu o acompanhamento aos 15,5 anos com altura adulta de
149,5 cm (Z= -2,1). Clinicamente não apresentava estigmas além da baixa
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estatura. Exames laboratoriais de rotina, incluindo dosagens de IGF-1, IGFBP-3
e pico de GH, foram normais.

Esta variante é ausente no 1000 genomas, Abraom e no GnoMAD (PM2),
não é predita como patogênica in silico (n=1/7) (BP4), porém altera um
aminoácido conservado da proteína. Pelo gene NPR2 ser associado com baixa
estatura proporcional sem anormalidades esqueléticas, o achado é compatível
com a caracterização fenotípica da paciente descrita (PP4). Além disso, está
variante já foi descrita como patogênica associada à baixa estatura em um
paciente japonês (PS1). Estudo funcional concluiu que esta variante promove
uma redução na habilidade de geração de cGMP dependente de Peptídeo
natriurético tipo-C com efeito dominante negativo sobre o receptor normal (79).
Esta perda de função provavelmente se deve por alteração na interação com
ligante ou na capacidade de ativação do receptor, já que Gln417 fica localizado
na região de junção entre o domínio de interação com ligantes e o domínio
transmembrana(79) (PS3). A classificação pelo guia foi concluída como
patogênica

I.II. NPR2 (c.94C>A;p.Pro32Thr)

A segunda variante foi identificada em uma paciente do sexo feminino,
nascida a termo de pai com altura normal e mãe baixa (Z de altura = -2,9). A
paciente nasceu com PN 3310 g (Z=-0,2) e CN 46 cm (Z=-2,5). Aos 2,2 anos,
apresentava 73 cm de altura (Z=-4,3) e 7,8 kg (Z do IMC=-1,7). Além da baixa
estatura, apresentava apenas uma face triangular e fronte proeminente.
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Apresentou também um leve atraso do DNPM, andou com 2 anos e desenvolveu
fala a partir dos 2,5 anos.

A variante encontrada tem frequência nula em todos os bancos analisados
(PM2). A predição in silico caracteriza patogenicidade (n=6/7) (PP3) e pelo gene
ser descrito associado à baixa estatura proporcional, pode explicar o fenótipo do
paciente (PP4). A segregação nos pais confirmou a variante como herdada da
mãe também baixa (PP1). E também já existe descrição de patogenicidade no
Clinvar (PS1). Portanto foi classificada como provavelmente patogênica.

II. Gene FGFR3

O gene FGFR3, codifica o receptor para os fatores de crescimento do
fibroblasto (FGFs), os quais são responsáveis por diversas atividades celulares,
incluindo

a

mutagênese,

angiogênese,

embriogênese

e

até

mesmo

cicatrização(80, 81).

Variantes ganho de função no FGFR3 são predominantemente
responsáveis por distúrbios dos ossos longos, incluindo a Acondroplasia (OMIM
100800),

a

forma

mais

comum

de

nanismo

com comprometimento

esquelético(82). A Acondroplasia é característica por baixa estatura com
encurtamento dos membros, hipoplasia central da face e fronte olímpica, genu
varum, lordose, e dedos da mão em tridente(81, 82).
Uma variante no FGFR3 (c.1138G>A;p.Gly380Arg) em heterozigose foi
encontrada em 2 pacientes deste estudo.

67

II.I. FGFR3 (c.1138G>A;p.Gly380Arg)
A variante missense, c.1138G>A;p.Gly380Arg, localizada no exon 9 do
gene FGFR3, foi encontrada em 2 pacientes do sexo feminino da casuística que
apresentavam suspeita clínica de Acondroplasia.
A primeira paciente é filha de pais com altura normal, nasceu com PN
2770 g (Z=-0,9) e CN 44 cm (Z=-3,2). Aos 2,5 anos apresentava 76,5 cm de
altura (Z=-3,5) e 11,5 kg (Z do IMC=2,2). Clinicamente, apresentava rizomelia.
A segunda paciente também é filha de pais com altura normal, nasceu
com PN 3140 g (Z=-0,7) e CN 47 cm (Z=-2,2). Aos 1,1 anos apresentava 66 cm
de altura (Z=-3,2) e 7,4 kg com IMC dentro da normalidade. Clinicamente
apresentava como estigmas desproporção crânio-toráxica, baixa implantação de
orelhas, cílios longos, palato ogival, fronte olímpica, dedos da mão em tridente,
base nasal achatada, e encurtamento rizomélico dos membros superiores e
inferiores.
A variante encontrada foi considerada patogênica pelas seguintes
evidências, ausência nos bancos populacionais estudados (PM2), apresentar
efeito deletério na maioria dos modelos in silico (n=4/7) (PP3), ser uma variante
recorrente associada a acondroplasia(82) (PS1), existir estudo funcional
mostrando efeito deletério(83) (PS3) e explicar o fenótipo das pacientes (PP4).

III. Gene SHOX

O SHOX é um gene localizado na região pseudoautossômica dos
cromossomos sexuais(84). A proteína SHOX participa do ciclo de vida dos
condrócitos(85), agindo com um fator de transcrição nas células osteogênicas.
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Mutações na região codificadora do SHOX, são responsáveis por um espectro
fenotípico variável(86). Quando em homozigose responsável pela Displasia
mesomélica de Langer (OMIM 249700) e em heterozigose pela baixa estatura
idiopática (OMIM 300582) ou discondrosteose de Léri-Weill (OMIM 127300)(82).

III.I. SHOX: c.503G>A;p.Arg168Gln
A variante missense encontrada no painel, é localizada no exon 4 do
SHOX, e foi encontrada em um paciente do sexo masculino, nascido a termo, de
mãe com altura normal e pai com altura no limite inferior da normalidade (Z =
-1,9).
O paciente nasceu com PN 3200g (Z = -0.4) e CN 46 cm (Z = -2.5). Aos 7
anos, apresentava 108,4 cm de altura (Z = -3,5) e peso de 18,7 Kg (Z do IMC =
0,2). Não apresentava nenhum outo estigma além da baixa estatura.
A variante encontrada foi classificada como provavelmente patogênica,
pois é ausente nos bancos de dados estudados (PM2), é localizada em região
hotspot para variantes patogênicas (homeodomain) (PM1), existe descrição de
variantes diferentes no mesmo aminoácido como deletérias (PM5) (87), variantes
missense neste gene são mecanismo de doença (PP2), os modeleos in silico
predizem efeito deletério, n= 7/7 (PP3). A segregação familiar sugere que a
variante foi herdade da mãe de altura normal, mas presente em mosaicismo
(Figura 7).
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Figura 7. Eletroferograma do sequenciamento por Sanger da variante SHOX: c.
503G>A;p.Arg168Gln. Acima DNA controle, abaixo do paciente, seguido por DNA
do pai e mãe. Acredita-se que a mãe apresente a variante em mosaicismo, pois
quando comparados os eletroferogramas podemos observar uma intensidade
diferente dos espectros capturados dos nucleotídeos G e A entre mãe e filho.

4.4.5 Síndrome dos genes contíguos
I. Microdeleção cromossômica 22q11
A monossomia da região 22q11 é associada a síndrome de DiGeorge(88,
89)

, uma doença que leva a malformações características como dismorfismos

faciais e esqueléticos, problemas cardíacos e atraso de desenvolvimento (89).

A análise do número de cópias do sequenciamento encontrou uma
deleção em heterozigose de 3 genes no cromossomo 22 (DGCR8, TBX1 e
LZTR1) (Figura 8), estes genes estão compreendidos na região mais comum de
deleção do cromossomo 22 (22q11). Foi confirmado a deleção através da técnica
de MLPA.
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O paciente é filho de pais com altura normal, nasceu a termo com PN 2660
g (Z = -1,2) e CN 43 cm (Z = -3.8). Aos 9 anos apresentava 118,5 cm de altura
(Z = -2,2) e peso 21,4 kg (Z = -0,6). Clinicamente foi avaliado como sindrômico,
porém sem diagnóstico específico. Apresentava microcefalia, má oclusão
dentária, tetralogia de Fallot, criptorquidia bilateral, escoliose, atraso do DNPM,
camptodactilia, dismorfismos faciais com boca grande e filtro apagado. Dentre
outras deformidades, apresentou deformidade torácica, hérnia umbilical e
encurtamento de tendão.
A deleção foi classificada como patogênica, pois a deleção desta região
do cromossomo 22 incluindo estes genes é descrita como patogênica (88, 89).

Figura 8. Gráfico gerado pela análise do número de cópias pelo CONTRA, mostrando uma
deleção no cromossomo 22 (pontos verdes indicados pela seta).

71

5 DISCUSSÃO

72

5 DISCUSSÃO

A baixa estatura durante a infância é uma das principais razões para
procura de endocrinologistas pediátricos. Nas últimas duas décadas, o avanço
da tecnologia permitiu a melhor compreensão dos mecanismos genéticos
associados ao crescimento, com um número expressivo de novas causas
monogênicas de baixa estatura(90). Desta forma, o diagnóstico molecular tem
ganhado importância tanto para a indicação do melhor tratamento e segmento
do paciente, assim como para o aconselhamento genético (91). Com o uso do
sequenciamento paralelo em larga escala através de um painel de genes
candidatos, foram avaliadas 80 crianças nascidas pequenas para idade
gestacional (PIG), que não apresentaram recuperação espontânea do
crescimento até o segundo ano de vida. Este grupo de crianças reflete a
diversidade de condições associadas a este quadro clínico, compreendendo
pacientes sem fenótipo específico assim como pacientes sindrômicos com ou
sem diagnóstico clínico. Tivemos resultado positivo em 23,75% dos casos, o que
comprova a eficácia da técnica utilizada para realizar o diagnóstico molecular de
crianças PIG, mesmo em um cenário de heterogeneidade genética. Este
resultado incluiu três diagnósticos de CNVs, duas deleções no BLM e a deleção
22q11, mostrando a eficácia desta técnica no reconhecimento deste tipo de
variante. Esta taxa está dentro do esperado para estudos que utilizam o
sequenciamento

paralelo

em

larga

escala,

compreendendo

tanto

o

sequenciamento exômico quanto o de painéis com genes alvo, para diagnóstico
molecular. Na literatura encontramos valores entre 2% e 34% de taxa de
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positividade para avalição molecular da baixa estatura por meio desta
tecnologia(50-53).

Pudemos observar uma maior taxa de positividade em pacientes com
diagnóstico clínico sindrômico (44,1%) quando comparados aos casos não
sindrômicos (8,7%). E isto pode ser explicado por alguns fatores: (I) os fenótipos
extremos que compõem condições sindrômicas tiveram suas bases genéticas
mais elucidadas e na sua quase totalidade compreendem condições
monogênicas(92), (II) por outro lado, a causa da baixa estatura sem outros
fenótipos característicos ainda é motivo de discussão, com poucos genes
associados e possibilidade de envolver múltiplos locus com interação com
fatores ambientais e epigenéticos.

Dos 17 pacientes sindrômicos com suspeita clínica prévia, pudemos
estabelecer o diagnóstico molecular em 11 (59%), o que mostra a eficiência da
técnica utilizada para confirmação do diagnóstico clínico em pacientes com
fenótipos de síndromes bem reconhecidas.

Dos 17 pacientes sindrômicos sem suspeita clínica específica, foi possível
estabelecer o diagnóstico em 3 (17,6%), dois deles apresentaram variantes
nonsense no ANKRD11, associado a síndrome de KBG. Esta síndrome é muita
rara, com apenas 80 casos descritos na literatura (93). E pode ser pela falta de
contato dos médicos com essa síndrome que foi difícil estabelecer o diagnóstico
clínico.

Um paciente teve o diagnóstico clínico de síndrome de Silver-Russel,
porém o estudo da metilação da região 11p15 ICR1 foi normal. Neste paciente
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encontramos uma variante no IGF1R (c.202G>T;p.Glu68*) que justifica uma
resistência parcial aos IGFs e que apresenta características clínicas
semelhantes à síndrome de Silver-Russel, como face triangular e baixo peso. É
possível que a sobreposição de características destas duas condições e grande
variabilidade clínica relacionada com os defeitos no IGF1R tenha dificultado o
diagnóstico clínico. Os valores de IGF-1 e IGFBP3 do paciente estavam no limite
superior da normalidade. Normalmente pacientes com defeitos no IGF1R
apresentavam concentrações elevadas deste hormônio, principalmente durante
o tratamento com rhGH[64]. O paciente apresentava baixo peso (escore-Z do IMC
-3,5), e apesar de não termos identificado outros sinais de desnutrição, podemos
inferir que uma nutrição sub ótima podem justificar a “normalização” dos valores
do IGF-1 observados neste paciente(64). Apenas esta variante patogênica no
sistema IGFs/IGF1R foi encontrada no presente estudo. Considerando apenas
os pacientes sem suspeita clínica inicial (n = 63), a frequência de defeitos neste
eixo foi de 1,6%, sugerindo que variantes que comprometem o sistema
IGFs/IGF1R não são causa frequente de crianças nascidas PIG. O que
corresponde ao encontrado na literatura, onde estudos estimam uma taxa de até
3% de defeitos genéticos neste sistema como causa molecular para crianças
nascidas PIG(32). Um único estudo avaliou 100 crianças PIG e encontrou duas
variantes no IGF1R em 2 pacientes (2%)(36).

Dos 46 pacientes não-sindrômicos analisados, 4 tiveram diagnóstico
molecular positivo, sendo que 3 deles envolveram genes da cartilagem de
crescimento (NPR2 e SHOX). Dois pacientes apresentaram variantes no NPR2
(2,5%), gene associado à baixa estatura proporcional sem anormalidades
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esquelética quando no estado dominante(78, 79, 94). O que foi compatível com a
clínica dos pacientes e com estudos que identificaram entre 1,9% e 12,7% de
variantes neste gene associados à baixa estatura idiopática(86, 94, 95). Variantes
em heterozigose no SHOX explicam de 2% a 15% dos casos de baixa estatura
idiopática de acordo com estudos na literatura(26,

86, 87, 96)

pacientes nascidos pequenos para idade gestacional.

, podendo incluir
Estes achados

demonstram uma tendência observada na literatura recente de identificar
defeitos em genes envolvidos no desenvolvimento da cartilagem de crescimento
que causam quadros inespecíficos de baixa estatura sem caracterizar uma
displasia esquelética típica(47, 94, 97, 98).

Uma variante foi encontrada no PTPN11, em um paciente sem suspeita
clínica para SN. Porém a variante aqui encontrada (c.794G>A:p.Arg265Gln) tem
estudo funcional na literatura, mostrando ganho de função com aumento da
atividade catalítica da tirosina fosfatase e hiperativação da via RAS/MAPK(67).
Além disso, pacientes com esta variante foram descritos por apresentarem graus
mais leves da SN, com menor frequência de doenças cardíacas e características
faciais leves ou imperceptíveis para associação com a SN (67).

A variante considerada um achado acidental no gene SMARCA4, foi
assim classificada, pois apenas variantes missense neste gene estão
associadas à síndrome de Coffin-Síris (SCS - OMIM 614609), uma doença de
herança autossômica dominante, que tem como uma de suas características
fenotípicas baixa estatura e retardo de crescimento intrauterino. Porém variantes
que causam perda completa de função da proteína (LoF), como ganho de stop
códon, estão associadas à síndrome de predisposição de tumor de rabdóide
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(OMIM 613325), que leva a predisposição de câncer, sem fenótipo de baixa
estatura associado(99). Infelizmente, não foi possível reavaliar o paciente e seus
familiares para esta condição.

Dois genes foram selecionados como gene de interesse (PIK3CA e
IGFBP3), pois são genes pertencentes a vias essenciais para regulação do
crescimento como a sinalização de receptores tirosinaquinase via AKT/PKBmTOR e o eixo GH-IGFs, respectivamente(100,

101)

. A variante no PIK3CA é

predita para alteração de sítio de splicing, e variantes perda de função neste
gene são intoleradas (pLI Exac = 1). Porém variantes nestes genes nunca foram
associados à baixa estatura de início pré-natal, e estudos funcionais poderiam
indicar um possível efeito deletério.

Mostramos também a relevância do diagnóstico molecular para o
tratamento da baixa estatura de pacientes com defeitos em genes essenciais de
reparo do DNA, como o BLM, no qual variantes levam a predisposição a células
tumorais e consequentemente o tratamento com o hormônio recombinante de
crescimento humano é contra indicado (55).

A tecnologia do sequenciamento paralelo em larga escala tem grande
potencial para a evolução da compreensão dos fatores genéticos que
influenciam no crescimento, por apresentar rapidez e custo reduzido (51, 90, 92, 102).
O uso desta tecnologia por meio de um painel de genes nos permite investigar
geneticamente tanto pacientes com fenótipos complexos reconhecidos
clinicamente como pacientes sem suspeita clínica específica. Assim como, é
eficaz no reconhecimento de variantes em nucleotídeo único (SNPs) e também
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variantes no número de cópias (CNVs), isto tudo em apenas um único
experimento. Esta tecnologia também possui um sistema de análise dos
resultados mais automatizado quando comparado as outras técnicas de análise
de variantes como Sanger, MLPA e CGHa. Isto diminui o tempo dispendido de
trabalho, e o preço associado ao diagnóstico por paciente. Apesar dessas
vantagens, essa tecnologia ainda gera um grande número de dados que
permanece como de significado incerto que dependem de mais estudos,
incluindo estudos funcionais. A colaboração e o compartilhamento de dados
entre pesquisadores poderiam ajudar na compreensão destas variantes.
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6 CONCLUSÃO

A técnica de sequenciamento paralelo em larga escala utilizada por meio
de painéis contendo os genes associados ao retardo de crescimento pré-natal,
foi eficaz em estabelecer o diagnóstico etiológico do distúrbio de crescimento em
23,75% dos pacientes estudados.
Pacientes com quadro sindrômicos, principalmente aqueles com suspeita
clínica prévia, apresentam maior sucesso no diagnóstico molecular por meio do
sequenciamento de painéis de genes.
Ademais, podemos concluir que variantes no sistema IGFs/IGF1R não
são causa frequente de crianças nascidas PIG sem recuperação do crescimento
na vida pós-natal, ocorrendo em aproximadamente em 1,6% destes pacientes
na nossa casuística.
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ANEXO A
Tabela contendo todos os genes incluídos no painel Sure Select para
sequenciamento dos genes alvo em crianças nascidas PIG, sem recuperação
espontânea de crescimento na vida pós-natal.
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ANEXO B

Protocolo para avaliação inicial de paciente nascido pequeno para idade
gestacional

Paciente:___________________________________ RGHC:____________
Data de nascimento: ___ / ___ / ___

Sexo: M ( ) F ( )

Altura da Mãe (cm) _____

Altura da Pai (cm) _____

Idade gestacional (sem) _____

APGAR: ___/___

Peso ao nascimento (g) ______
Comprimento ao nascimento (cm) _____
Perim Cef (cm) _____
Complicações na gestação e/ou parto: _____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(

) – Alcoolismo ou uso de drogas na gestação: ____________________

(

) – Infecções na gestação: ____________________________________

Data da avaliação: ___ / ___ / ___
Altura (cm): ______ Altura sentada (cm): ____ Envergadura (cm): ____
Peso (kg): _______ Perímetro Cefálico (cm) ______
Triagem para avaliação de quadro sindrômico
(

) – Consanguinidade: ________________________________________

(

) – Outra(s) mal formações: ___________________________________

(

) – Dismorfismos faciais: _____________________________________

(

) – Microcefalia: ____________________________________________

(

) – Deformidade esquelética: __________________________________
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(

) – Desproporção corpórea: ___________________________________

(

) – Atraso no DNPM: ________________________________________

(

) – Retardo mental ou autismo: ________________________________
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ANEXO C

Caracterização fenotípica dos pacientes nascidos pequeno para idade
gestacional com dismorfismos, que foram classificados como sindrômicos

Facieis
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) – Ptose palpebral
) – Rarefação de cílios
) – Sobrancelhas arqueadas
) – Nariz largo
) – Nariz estreito
) – Filtro curto
) – Lábios finos
) – Retrognatia
) – Fissura palatina

(
(
(
(

) – Orelhas com má rotação
) – Queixo largo
) – Pescoço curto
) – Baixa implantação de cabelos

Cardiovascular
( ) – Miocardiopatia hipertrófica
( ) – Estenose de artéria: _________
( ) – Defeito de septo: ___________

( ) – Alteração na fissura
palpebral
( ) – Cílios longos e curvos
( ) – Sobrancelhas unidas
( ) – Sobrancelhas rarefeitas
( ) – Nariz pequeno
( ) – Bossa frontal
( ) – Filtro largo
( ) – Micrognatia
( ) – Palato ogival
( ) – Orelhas com implantação
baixa
( ) – Queixo fino
( ) – Facieis triangular

(
(

) – Coarctação de aorta
) – Valvopatia: ___________

Respiratório
( ) – Alterações
pulmonares:_____________
( ) – Pectus carinatum

(
(

) – Alterações laringotraqueais
) – Pectus escavatum

Imunológico
( ) – Deficiência de imunoglobulinas

(

) – Suscetibilidade à infecções

Gastrointestinal
( ) – Constipação

(

) – Refluxo gastroesofágico

(

) – Organomegalia:_________

(
(

) – Genitália atípica:
) – Micropênis

(

) – Alteração anatômica:________

Genitouriário
( ) – Criptorquidia
( ) – Hidronefrose
( ) – Alterações vesicoureterais
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Neuropsicomotor
(
(
(
(

) – Atraso global
) – Atraso motor
) – Hipotonia
) – Microcefalia

Esquelético
( ) – Malformações ósseas
( ) – Alterações em ossos longos
( ) – Hiperextensibilidade
( ) – Mãos pequenas
( ) – Pés pequenos
Endócrino
( ) – Tireoidopatia
( ) – Hipocalcemia/hipercalcemia
(

) – Hipogonadismo

(
(
(
(

) – Dificuldade na fala
) – Convulsões
) – Hidrocefalia
) – Macrocrania

(
(
(
(
(

) – Alterações em coluna
) – Atraso de idade óssea
) – Articulações endurecidas
) – Clinodactilia
) – Assimetria corpórea

( ) – Puberdade precoce
( ) – Baixa estatura
( ) – Outras
endocrinopatias:_________

Visão
( ) – Coloboma
(
( ) – Nistagmo
(
( ) – Alteração visual: ____________

) – Catarata
) – Hipertelorismo

Audição
( ) – Déficit auditivo

(

) – Otites de repetição

Pele
( ) – Manchas/sinais: ____________
( ) – Hiperqueratose

(
(

) – Lentigens
) – Pele atrófica

Hematológico
( ) – Alterações hematológicas: ____ (

) – Anemia

Neoplasias
( ) – Linfoma/leucemia

) – Outros: _____________

Outras medidas antropométricas:
Distância intercantal interna: _______
Distância intercantal externa: _______
Falange média direita: _______
Falange média esquerda: _______
Palma mão direita: _______

(
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Palma mão esquerda: _______
Orelha direita: _______
Orelha esquerda: _______
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ANEXO D

Resumo das linhas de evidência utilizadas na classificação pelo guia
ACMG-AMP
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ANEXO E

Critérios utilizados para classificação final de patogenicidade segundo o guia
ACMG-AMP

1 PVS1 + 1 PS ou 1 PVS1 + 2 PM ou 1 PVS1 + 1 PM + 1
Patogênica

PP ou 12 PS ou 1 PS + 3 PM ou 1 PS + 2 PM + 2 PP ou 1
PS + 1 PM + 4 PP

Provavelmente

1 PVS +1 PM ou 1 PS + 1-2 PM ou 1 PS + 2 PP ou 3 PM

patogênica

ou 2 PM + 2 PP ou 1 PM +4 PP

Benigna

1 BA1 ou 2 BS

Provavelmente
benigna

1 BS + 1 BP ou 2 BP

Variante de
significado
Incerto

Outro critério não mencionado acima
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ANEXO F

Tabela completa da casuística selecionada com as características observadas
e mensuradas em avaliação clínica.

Endereço eletrônico: DOI: 10.13140/RG.2.2.16883.22565
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ANEXO G

Variantes de interesse classificadas como VUS
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