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Resumo 
 

Abreu e Silva AP. Mutações inativadoras dos genes PROK2 e PROKR2 em 

pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico isolado [tese]. São Paulo. 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010. 86p. 

 

O sistema da procineticina desempenha um papel importante na migração dos 

neurônios secretores de GnRH e na neurogênese do bulbo olfatório. Camundongos 

com ablação dos genes que codificam a procineticina 2 (PROK2) e seu receptor 

(PROKR2) apresentaram fenótipos semelhantes ao da síndrome de Kallmann descrita 

em humanos. Mutações inativadoras nos genes PROK2 e PROKR2 foram 

identificadas em pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico isolado. Com base 

nestes achados, investigamos a presença de alterações estruturais nos genes PROK2 e 

PROKR2 em 107 pacientes brasileiros (63 com síndrome de Kallmann e 47 com 

hipogonadismo hipogonadotrófico isolado normósmico). Cem indivíduos brasileiros 

que relataram desenvolvimento puberal normal foram utilizados como grupo 

controle. As regiões codificadoras dos genes PROK2 e PROKR2 foram amplificadas 

utilizando-se oligonucleotídeos intrônicos específicos, seguida de purificação 

enzimática e sequenciamento automático. Duas mutações no gene PROK2 foram 

identificadas: a mutação p.G100fsX121 em homozigose presente em dois irmãos 

com síndrome de Kallmann; e a mutação p.I55fsX56 em heterozigose identiificada 

em um paciente com HHIn. Quatro mutações foram identificadas no gene PROKR2 

(p.R80C, p.Y140X, p.L173R e p.R268C) em cinco pacientes com síndrome de 

Kallmann e um paciente com HHIn. Essas mutações não foram encontradas no grupo 

controle. As mutações do tipo missense, p.R80C, p.L173R e p.R268C foram 

identificadas em heterozigose. Mutações nos genes FGFR1, GnRHR, KiSS-1 e 

GPR54 foram excluídas nesses pacientes. O paciente portador da mutação p.R268C 

do PROKR2 apresentou deleção dos exons 1 e 2 do gene KAL1. Adicionalmente, as 

mutações p.R80C e p.R268C foram identificadas em heterozigose em parentes de 

primeiro grau assintomáticos dos casos índices. A nova mutação p.Y140X do 

PROKR2, única alteração em homozigose, foi identificada em um paciente com 

micropênis, criptorquidia bilateral, anosmia e palato ogival. Os pais deste paciente 

eram portadores da mutação p.Y140X em heterozigose e relataram desenvolvimento 

puberal normal e ausência de anormalidades olfatórias. Estudos in vitro da nova 

mutação p.R80C localizada na primeira alça intracelular demonstraram que o 

acúmulo de fofatidil-inositol (IP), assim como a ativação da via da MAPK foram 

significativamente afetadas em células transfectadas com o receptor mutado em 

relação ao receptor selvagem, indicando que a mutação p.R80C determina uma 

menor atividade do receptor. Avaliação da expressão por Western blot mostrou uma 

diminuição na expressão do receptor mutado R80C e uma maior expressão de 

receptores imaturos.  Esses achados sugeriram o papel crítico da arginina localizada 

na posição 80 na atividade normal do receptor. Em conclusão, expandimos o 



 
 

repertório de mutações deletérias nos genes PROK2 e PROKR2 em pacientes com 

hipogonadismo hipogonadotrófico isolado. A haploinsuficiência do PROKR2 não foi 

suficiente para causar síndrome de Kallmann ou HHIn, entretanto mutações 

inativadoras em homozigose nos genes PROK2 e PROKR2 foram responsáveis pelo 

fenótipo reprodutivo e olfatório anormal, em concordância com os estudos prévios de 

ablação gênica em modelos animais. Arginina localizada na posição 80 do PROKR2 

desempenha um papel crucial na adequada maturação do receptor. 

 

Descritores: 1.Receptor tipo 2 da procineticina  2.Procineticina 2  3.Síndrome de 

Kallmann, hipogonadismo  4.Hormônio liberador de gonadotropina  5.Mutações  

6.Neurogênese do bulbo olfatório 



 
 

Summary 
 

Abreu e Silva AP. PROK2 and PROKR2 inactivating mutations in patients with 

idiopathic hypogonadotropic hypogonadism [thesis]. São Paulo. “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2010. 86p. 

 

Physiological activation of the prokineticin pathway has a critical role in olfactory 

bulb morphogenesis and GnRH secretion. Knock-out mice for genes that encode 

prokineticin 2 (PROK2) and the prokineticin receptor 2 (PROKR2) exhibited a 

phenotype similar to the Kallmann syndrome (KS). Inactivating mutations in PROK2 

and PROKR2 have been identified in patients with isolated hypogonadotropic 

hypogonadism. Based on these findings, we investigated the presence of inactivating 

mutations of the genes PROK2 and PROKR2 in Brazilian patients with isolated 

hypogonadotropic hypogonadism associated or not with olfactory abnormalities and 

performed in vitro studies of the new identified mutations. We studied 107 patients 

with HH (63 with Kallmann syndrome and 44 with normosmic HH) and 100 control 

individuals. The coding regions of PROK2 and PROKR2 were amplified by 

polymerase chain reaction followed by enzymatic purification and direct automatic 

sequencing. In PROK2, two known frameshift mutations were identified. Two 

brothers with Kallmann syndrome harbored the homozygous p.G100fsX121 

mutation, whereas one male with normosmic HH harbored the heterozygous 

p.I55fsX56 mutation. In PROKR2, four distinct mutations (p.R80C, p.Y140X, 

p.L173R and p.R268C) were identified in five patients with Kallmann syndrome and 

in one patient with normosmic HH. These mutations were not found in the control 

group. The p.R80C and p.R268C missense mutations were identified in heterozygous 

state in the HH patients and in their asymptomatic first-degree relatives. The 

p.L173R was also identified in heterozygous state. In addition, no mutations of 

FGFR1, GnRHR, KiSS-1 or GPR54 were identified in these patients. The patient 

with the PROKR2 mutation p.R268C also has a deletion of the exon 1 and 2 in the 

gene KAL1. Notably, the new nonsense mutation (p.Y140X) was identified in 

homozygous state in an anosmic boy with micropenis, bilateral cryptorchidism and 

high-arched palate. His asymptomatic parents were heterozygous for this severe 

defect. In vitro studies of the new mutation, p.R80C, were performed in order to 

access the mechanism by which this mutation could affect the activity of the 

PROKR2. In vitro studies showed that the amount of fofatidil-inositol (PI) and the 

activation of MAPK were significantly lower in cells transfected with the R80C 

mutant receptor than in cells transfected with the wild receptor, indicating that this 

variant is a loss-of-function mutation. Binding studies and Western blot showed a 

reduction in the expression levels of the receptor in the plasma membrane and in 

whole cell, respectively. Additionally, Western blot analysis of R80C PROKR2 

revealed an additional smaller molecular weight band that represents the presence of 

immature unglycosylated receptors. The arginine 80 in ICL1 is important for post-



 
 

translational processing of PROKR2. In conclusion, we expanded the repertoire of 

PROK2 and PROKR2 mutations in patients with HH and showed that PROKR2 

haploinsufficiency is not sufficient to cause Kallmann syndrome or normosmic HH, 

whereas homozygous loss-of-function mutations either in PROK2 or PROKR2 are 

sufficient to cause disease phenotype, in accordance with the Prokr2 and Prok2 

knockout mouse models. In vitro studies suggested that the arginine located at 

position 80 of the receptor seems to play an important role in the receptor function. 

 

Descriptors: 1.Prokineticin receptor 2   2.Prokineticin 2   3.Kallmann syndrome, 

hypogonadism   4.Mutations   5.Neurogenesis of olfactory bulb 
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O hipogonadismo hipogonadotrófico isolado (HHI) congênito é definido pela 

ausência parcial ou completa de desenvolvimento puberal devido as baixas 

concentrações de esteróides sexuais associados a valores inapropriadamente normais 

ou baixos de gonadotrofinas. O restante da função hipofisária é normal e não há 

evidência de causa anatômica nesta condição [1, 2]. O HHI é uma condição clínica 

rara e geneticamente heterogênea, podendo se manifestar de forma esporádica ou 

herdada como um traço autossômico dominante, recessivo ou ligado ao X [1, 3]. 

Mais recentemente, foram identificadas variações em mais de um gene em pacientes 

com HHI, caracterizando a forma digênica ou oligogênica dessa condição [4, 5]. 

HHI pode resultar de alterações no complexo processo de migração dos 

neurônios secretores de hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), alterações 

nos sinais necessários para a sobrevivência destes neurônios, rompimento das 

conexões neuronais ou perturbação da secreção ou da ação do GnRH. O fenótipo 

mais comumente associado ao HHI é a anosmia presente em 60% dos casos [6]. 

Quando o HHI está associado à anosmia ou hiposmia é denominado síndrome de 

Kallmann. O HHI sem alterações olfatórias associadas é conhecido como 

hipogonadismo hipogonadotrófico isolado normósmico (HHIn).  

O hipogonadismo pode ser diagnosticado na infância em virtude da 

presença de criptorquidia e/ou micropênis ou, mais comumente, na idade 

puberal em virtude da falta de desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários [1]. Raramente, alguns pacientes apresentam reversão do quadro de 

hipogonadismo anos após o diagnóstico e início da reposição androgênica [7, 8]. 
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Essa variante fenotípica tem sido denominada HHI reversível e caracteriza-se por 

aumento do volume testicular, normalização dos valores de testosterona e 

gonadotrofinas, com conseqüente recuperação da capacidade reprodutiva após 

suspensão da reposição androgênica [9]. 

 

 

1.1  Síndrome de Kallmann    

 

A primeira descrição da associação de hipogonadismo e anosmia ocorreu em 

1856, pelo médico e professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Granada, 

Aureliano Maestre de San Juan, após a autópsia de um homem de 40 anos, com 

"atrofia congênita" dos testículos e pênis e ausência de bulbos olfatórios [10]. Em 

1944, o geneticista alemão Franz Joseph Kallmann, um estudioso do caráter 

hereditário da esquizofrenia e do retardo mental, descreveu três famílias com 12 

indivíduos hipogonádicos, dos quais nove eram portadores de anosmia, e dois 

apresentavam retardo mental. Kallmann demonstrou o caráter genético da doença, 

sua maior prevalência em homens e sua variedade fenotípica [11]. Em 1954, De 

Morsier [12] acrescentou os detalhes neuropatológicos e cunhou o termo displasia 

olfato-genital para descrever a coexistência de hipogonadismo e anosmia em 14 

indivíduos, porém, até hoje, é utilizado o epônimo síndrome de Kallmann para 

descrever esta associação.  

 Os neurônios olfatórios se originam no epitélio nasal embrionário e enviam 

seus axônios que cruzam a placa cribiforme em direção ao bulbo olfatório. Na 

camada glomerular do bulbo olfatório, os neurônios olfatórios fazem sinapses com as 
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células mitrais cujos axônios formarão o trato olfatório. Os neurônios secretores de 

GnRH também se originam no epitélio nasal olfatório e migram juntamente com os 

axônios dos neurônios olfatórios  e posteriormente são guiados pelo trato olfatório 

para a área pré-óptica do hipotálamo, onde se localizam na vida adulta (Figura 1) 

[13-16]. Defeitos na migração dos neurônios secretores de GnRH e dos neurônios do 

bulbo olfatório formam a base clínico-patológica da síndrome de Kallmann. 

Consequentemente, genes associados à síndrome de Kallmann codificam proteínas 

que regulam a migração dos neurônios secretores de GnRH e dos neurônios do bulbo 

olfatório.  

A prevalência estimada da síndrome de Kallmann é de 1:10.000 a 1:80.000 

indivíduos [17, 18]. Os homens são mais frequentemente acometidos do que as 

mulheres, em uma proporção aproximada de 4:1 nos casos esporádicos e de 2:1 nos 

casos familiares [1].   

 

 

Figura 1. Migração dos neurônios olfatórios e secretores de GnRH. Adaptado de 

Rugarli, 1999 [16] 
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1.2  Defeitos genéticos associados à HHI 

 

1.2.1  Migração neuronal 

 

Gene KAL1 

Desde de 1944 é sabido que a síndrome de Kallmann apresenta um padrão de 

herança ligado ao X e pode se associar ao daltonismo, uma doença sabidamente de 

herança materna [11]. A associação da síndrome de Kallmann com a ictiose X, cujo 

locus foi identificado no braço curto do cromossomo X, levou a busca da localização 

do locus da síndrome de Kallmann na mesma região. [19-21]. Bick et al. [22] 

identificou uma deleção terminal do cromossomo X a partir da região Xp.22.3 em 

um menino com síndrome de Kallmann, ictiose X, condrodisplasia punctata ligada 

ao X e atresia de coanas. Subsequentemente, essa criança faleceu e a autópsia 

revelou ausência de bulbos olfatórios e rim e ferradura. A mãe dessa criança, na 

gravidez subseqüente, apresentou abortamento espontâneo com 19 semanas de 

gestação e o estudo post mortem do feto mostrou que os neurônios secretores de 

GnRH estavam estacionados na região anterior do SNC após cruzarem a placa 

cribiforme e não atingiram a região hipotalâmica, indicando um defeito migratório 

desses neurônios [23]. 

O gene KAL1 codifica uma glicoproteína extracelular, a anosmina, que quando 

associada à membrana plasmática, via heparan sulfato (HS), facilita a sinalização 

celular. A anosmina exerce ação quimiotáxica e direciona o crescimento dos neurônios 

olfatórios e secretores de GnRH [24, 25]. O locus do gene KAL1 escapa à inativação 

somática e portanto sua expressão bialélica gera uma quantidade maior de anosmina 
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nas mulheres em relação aos homens [26]. Esse fato pode explicar, pelo menos em 

parte, a maior prevalência da sindrome de Kallmann em homens  [27].  

Mutações no gene KAL1 representam aproximadamente 5 a 10% dos casos de 

síndrome de Kallmann (Tabela 1) [6]. As mutações identificadas nesse gene 

consistem predominantemente de inserções e deleções que resultam em alteração do 

código de leitura (frameshift) ou introduções de códons que resultam em parada 

prematura do processo de tradução (stop codons) [6]. Menos de 20% das mutações 

no KAL1 resultam em substituição de aminoácidos (missense) [28] 

O fenótipo da síndrome de Kallmann causado por mutações no KAL1 parece 

ser mais severo e menos variável do que o encontrado em outros defeitos genéticos 

conhecidos [29, 30]. Entre as manifestações clínicas associadas à síndrome de 

Kallmann secundárias à mutações no gene KAL1 são sincinesia (movimentos em 

espelho) e agenesia renal unilateral, que ocorrem em aproximadamente 75% e 35% 

dos casos, respectivamente [3]. Palato arqueado também está raramente associado a 

mutações no gene KAL1 [31].  

 

Genes FGFR1 e FGF8 

A descoberta do gene FGFR1, baseou-se em estudos de portadores de 

síndrome dos genes contíguos. Em 2003 Dodé et al. [32], identificaram mutações na 

região 8p11.2-p12 que abrangia o gene FGFR1 em dois pacientes com síndrome de 

Kallmann associada à esferocitose. Mutações inativadoras do FGFR1 estão 

associadas à forma autossômica dominante da síndrome de Kallmann. Por outro 

lado, uma mutação ativadora do FGFR1 foi descrita em portadores de uma forma de 

craniossinostose conhecida como síndrome de Pfeiffer [33].  
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O gene FGFR1 codifica o receptor tipo 1 do fator de crescimento de 

fibroblasto (FGFR1), um membro da superfamília dos receptores tirosina quinase. A 

anosmina interage com o FGFR1 e seu ligante (FGF8), atuando como um co-ligante 

modulador, aumentando a quantidade de heparan sulfato (HS) ligado ao complexo e 

amplificando desta forma as respostas das vias intracelulares [34]. O FGFR1, assim 

como a anosmina, está envolvido com o processo de migração dos neurônios 

olfatórios e secretores de GnRH [35].  

Aproximadamente 10% dos pacientes com síndrome de Kallmann 

apresentam mutações no gene FGFR1 [32]. A maioria das mutações identificadas no 

gene FGFR1 são substituições de aminoácidos.  

Estudos mais recentes revelaram um amplo espectro de fenótipos associados 

a mutações no gene FGFR1, que incluem as formas autossômicas dominantes da 

síndrome de Kallmann com manifestações severas, passando pelo HHIn, puberdade 

atrasada e a anosmia ou hiposmia isolada [7, 36-39]. Esse fato contesta a idéia de que 

o achado de anosmia/hiposmia pode facilmente discriminar os defeitos no 

desenvolvimento/migração dos neurônios secretores de GnRH com os defeitos na 

secreção ou ação do GnRH [36-38].  

Vários fatores de crescimento de fibroblastos (FGF) podem ligar e ativar os 

FGFRs. Aproximadamente 11 FGFs podem ligar-se ao FGFR1 [40]. Alguns fatores 

apontaram o gene FGF8 como implicado na migração de GnRH. O gene FGF8 é 

expresso nas mesmas áreas que FGFR1, regula genes envolvidos em organização 

neuronal [41, 42] e camundongos com menor expressão de FGF8 apresentaram 

alterações da cavidade nasal e disgenesia de bulbos olfatórios [43]. Adicionalmente, 

a mutação p.L342S do FGFR1 identificada em um paciente com síndrome de 
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Kallmann mostrou severa redução da capacidade de ligação com FGF8 [5]. Essas 

evidências tornaram o gene FGF8 um candidato a causar da síndrome de Kallmann. 

O estudo de 461 pacientes com HHI, permitiu a identificação de seis mutações no 

gene FGF8 em pacientes com síndrome de Kallmann e HHIn [44].  

A primeira mutação stop codon do gene FGF8 foi identificada por Trabarch 

et al. [45] em uma família brasileira com ampla variabilidade fenotípica, incluindo 

puberdade atrasada, HHIn e síndrome de Kallmann. Dois indivíduos desta família 

apresentaram surdez neurossensorial e um apresentou fenda palatina e lábio leporino. 

A fenda palatina é a manifestação clínica mais frequentemente associada a mutações 

nos genes FGFR1 e FGF8, encontrada em até 30% dos pacientes com HHI [32]. 

Mais raramente, são descritas anormalidades das cartilagens nasais, do pavilhão 

auditivo e anormalidades digitais nesses pacientes [3]. 

 

Gene NELF 

O gene NELF que codifica o fator embriônico nasal LHRH é um candidato 

importante na etiologia da sindrome de Kallmann baseado no seu papel de orientar a 

migração dos neurônios secretores de GnRH em camundongos. Entretanto, embora 

algumas variantes tenham sido descritas, ainda não foi comprovada a associação 

definitiva do gene NELF com sindrome de Kallmann [5, 46].  

 

Gene CHD7 

O gene CHD7 codifica a proteína ligadora ao cromodomínio da helicase do 

DNA 7. Mutações nesse gene estão presentes em 60% dos casos de síndrome de 
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CHARGE (Colobomata, Heart Anomalies, Choanal Atresia, Retardation, Genital and 

Ear anomalies) [47]. CHD7 é expresso no epitélio olfatório, no hipotálamo e na 

hipófise o que sugere uma associação deste gene com a migração dos neurônios 

secretores de GnRH. Mutações no gene CHD7 foram pesquisadas em 200 pacientes 

com HHI e identificadas em 3 pacientes com síndrome de Kallmann e 4 pacientes com 

HHIn [48]. Em um estudo com 56 pacientes com HHI, foram identificadas mutações 

em 3 pacientes não relacionados que apresentavam características clínicas da síndrome 

de CHARGE, sugerindo a pesquisa de mutações no gene CHD7 quando estas 

características, particularmente surdez, anormalidades dos ouvidos ou hipolasia/aplasia 

dos canais semicirculares estão presentes em pacientes com HHI [47]. 

 

1.2.2  Secreção de GnRH 

 

Genes KISS1 e KISS1R (ou GPR54)  

A associação do gene KISS1R ou GPR54 com o HHI foi descrita em 2003, 

por meio de estudos de ligação genética, quando mutações inativadoras em 

homozigose foram identificadas em pacientes portadores de HHIn de duas grandes 

famílias com história de consanguinidade [49, 50]. Adicionalmente, em um destes 

estudos, foi demonstrado que o camundongo com ablação para o gene GPR54 

apresenta o mesmo fenótipo que o HHIn humano[50].  

GPR54 é um receptor acoplado à proteína G e o seu ligante, a kisspeptina, é 

derivado do gene KISS1 [51], daí o atual nome KISS1R. Estudos em modelos animais 

mostraram que a kisspeptina é um potente estimulador da secreção de GnRH e 

consequentemente das gonadotrofinas hipofisárias [52, 53].  



Introdução 

 
 

10 

Mutações inativadoras no gene KISS1R foram evidenciadas em um padrão de 

herança autossômico recessivo e representam aproximadamente 5% dos casos de 

HHIn (Tabela 1) [6]. É esperado que mutações no gene KISS1 que codifica o ligante 

do KISS1R resultem em função reprodutiva anormal, assim como mutações no seu 

receptor. Entretanto, até o momento não foram descritas mutações no gene KISS1 

associadas ao HHIn [6, 54]. 

 

Genes TAC3 e TACR3 

O gene TAC3 codifica a proteína neurocinina B (NKB), um membro da 

família da taquicininas. As taquicininas são neurotransmissores excitatórios com 

expressão no sistema nervoso central e periférico de mamíferos [55]. A NKB é 

expressa no núcleo arqueado e o seu receptor nos neurônios secretores de GnRH, 

sugerindo uma possível associação desse sistema com a regulação da secreção de 

GnRH [54]. As taquicininas agem ligando a três receptores acoplados a proteína G 

(NK1R, NK2R e NK3R) [56].  

Recentemente, uma ampla análise de polimorfismos no genoma humano 

possibilitou a identificação de mutações em homozigose nos genes TAC3 e TACR3 

em quatro de nove famílias turcas consangüíneas afetadas por HHIn [57]. No mesmo 

ano, o mesmo grupo identificou uma mutação em homozigose no gene TACR3 em 

três indivíduos de uma mesma família. A mutação identificada nesta família, 

p.H148L, localiza-se na primeira alça extracelular do TACR3 e reduz severamente a 

sinalização do receptor [58]. 

Posteriormente, mutações nos genes TAC3 e TACR3 foram identificadas em 

aproximadamente 5% dos pacientes com HHIn [59, 60]. Vários pacientes do sexo 

masculino com mutações nesses genes apresentaram micropênis e criptorquidia. 
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Adicionalmente, seis pacientes do sexo masculino portadores de mutações 

inativadoras do gene TACR3 e quatro pacientes do sexo feminino portadoras da 

mutação frameshift em homozigose do TAC3 p.G20fsX39 apresentaram 

reversibilidade do HHI após suspensão da terapia de reposição hormonal [59, 60].  

 

1.2.3  Ação do GnRH 

 

Genes GnRH e GnRHR1 

Mutações no GnRHR1 estão entre as primeiras descritas em pacientes com 

HHIn [61]. O gene GnRHR1 codifica o receptor de GnRH, membro da família dos 

receptores acoplados a proteína G. Mutações neste gene estão presentes em 3,5% a 

16% dos casos esporádicos de HHIn e em até 40% dos casos familiares (Tabela 1) 

[62, 63]. O padrão de herança é autossômico recessivo e a maioria dos pacientes é 

portadora de mutações em heterozigose composta.  

Mutações no gene GnRH1 foram somente descritas em 2009 e representam 

uma causa muita rara de HHIn com herança autossômica recessiva [64, 65]. A 

inserção de uma adenina em homozigose na região N-terminal do precursor do 

GnRH1 foi  primeira mutação do gene GnRH1 identificada em dois irmãos 

portadores de HHIn [64]. 

 

1.2.4  Defeitos digênicos 

 

O HHI é considerado uma doença com padrão de herança Mendeliano. Nas 

doenças monogênicas, o traço é controlado em um simples locus por um alelo 

dominante ou dois alelos recessivos. Entretanto, na maioria das doenças monogênicas 
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não há uma correspondência perfeita entre o genótipo e o fenótipo. Os conceitos de 

penetrância incompleta e expressão variável ajudam a explicar esta discrepância.  

Algumas doenças monogênicas que tem fraca correlação genótipo-fenotipo, como a 

síndrome de Bardet-Biedl, demonstraram na verdade, serem oligogênicas (causadas por 

variações genéticas em mais de um gene) [66].  O HHI era considerado uma doença 

estritamente monogênica [1], mas recentemente, foram identificadas variações gênicas 

em mais de um gene em pacientes com HHI [4, 5, 44, 67]. Em um recente estudo com 

397 pacientes com HHI, 22% apresentaram variações genéticas raras em um locus. A 

presença de variações genéticas em mais de um lócus ocorreu em 2,5% destes pacientes, 

frequência similar a das variações genéticas identificadas em homozigose [68].  

 

Tabela 1. Frequência de mutações identificadas nos genes relacionados ao HHI 

Gene 

relacionado 

ao HHI 

Locus Proteína  Modo de 

herança 

Freqüência 

na forma 

específica 

de HHI (%) 

Freqüência 

em todos os 

casos de 

HHI (%) 

Síndrome de Kallmann 

KAL1 Xp22.3 Anosmina 1 Ligada ao X 5-10 3-6 

FGFR1 8p12 FGFR1 AD 10 6 

FGF8 10q25 FGF8 AD <5 <2 

PROK2 3p21.1 PROK2 AR 2 1 

PROKR2 20p12.3 PROKR2 AR 7 3-6 

CHD7 8q12 CHD7 ND 10 6 

Não 

identificado 

NA NA NA 60-75 ND 

Hipogonadismo Hipogonadotrófico Normósmico 

GNRHR 4q21.2 GnRHR AR 16-40 6,5-16 

KISSR 19p13.3 KISSR AR 5 2 

TAC3/TACR3 12q13–

12/ 4q25 

Neurocinina B 

e seu receptor 

AR ND ND 

AD: autossômico dominante, AR: autossômico recessivo; ND: não descrito; NA não aplicável.  

Adaptado de Bianco & Kaiser [6].  
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1.3  O Sistema das Procineticinas 

 

Procineticina 1 (PROK1) e Procineticina 2 (PROK2) foram reconhecidas em 

2001 devido à sua similaridade com a proteína secretada pela pele do sapo, Bv8, e com 

a proteína não tóxica identificada no veneno da cobra mamba (MIT) [69]. Bv8 e MIT 

estimulam a contração da musculatura lisa intestinal e os peptídeos análogos humanos 

também exercem a mesma função no íleo de porco da índia (guinea pig). 

Posteriormente, foi verificado que PROK2 não tem efeito em contrair a musculatura 

intestinal do camundongo [70]. Provavelmente a função de contração intestinal é 

espécie específica. PROK1 também é chamada de Bv8 e PROK2 é conhecida por fator 

de crescimento de endotélio vascular derivado de glândula endócrina (EG-VEGF), 

sendo uma das primeiras funções relacionadas às procineticinas [69, 71]. 

PROK1 e PROK2 possuem 44% de semelhança nas suas sequências 

protéicas. Ambas contêm 10 cisteínas altamente conservadas entre as espécies, que 

formam pontes dissulfídicas. O domínio N-terminal aquém da primeira cisteína é 

composto pelos aminoácidos AVITGA, conservado entre as diferentes espécies e 

essencial para a função protéica [72]. A adição ou substituição de um aminoácido no 

domínio N-terminal resulta em uma proteína inativa [72].  

PROK1 é amplamente expressa nos tecidos periféricos [69]. Especificamente, 

PROK1 e PROK2 são expressas na musculatura lisa intestinal, útero, placenta, 

coração, medula óssea e glândula suprarrenal. No ovário, somente PROK1 é 

expressa enquanto que no testículo PROK1 se expressa nas células de Leydig e 

PROK2 nos espermatócitos (Tabela 2). No sistema nervoso central, há pouca 
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expressão de PROK1 enquanto PROK2 é expressa no córtex, bulbo olfatório, zona 

subventricular, hipotálamo entre outras áreas [73]. 

 

Tabela 2. Padrão de expressão de PROK1, PROK2, PROKR1 e PROKR2 em 

tecidos associados à função reprodutiva 

Tecido PROK1 PROK2 PROKR1 PROKR2 

SNC [74, 75]  Bulbos 

olfatórios, 

hipotálamo 

(área medial 

pré-optica e 

núcleo 

arqueado)  

Bulbos e 

ventrículos 

olfatórios, 

hipotálamo 

(núcleo 

arqueado e 

corpos 

mamilares) 

Bulbo olfatório, córtex 

piriforme, área de Broca, 

hipotálamo (área pré-

optica lateral, núcleo 

paraventricular, núcleo 

arqueado, eminência 

mediana, núcleo mamilar, 

órgão subfornical) 

Hipófise [76, 77] Presente  Presente Presente 

Ovário [77] Células da 

teca e 

granulosa 

 Células 

capilares 

endoteliais 

Células capilares 

endoteliais 

Útero [76] Epitélio 

granular, 

estroma e 

musculatura 

lisa 

Epitélio 

granular, 

estroma e 

musculatura 

lisa 

Epitélio 

granular, 

estroma e 

musculatura 

lisa 

Epitélio granular, estroma 

e musculatura lisa 

Placenta [78] Presente   Presente   

Testículos [71, 

77, 79] 

Células de 

Leydig 

Espermatócitos 

primários 

Células do 

interstício 

endotelial 

Células do interstício 

endotelial 

Próstata [77, 80] Câncer de 

próstata 

 Presente   

Tecido humano 

fetal [81] 

Presente  Presente Presente Presente 

 

Bloqueadores do canal de cálcio são capazes de inibir a contração intestinal 

do íleo de porco da índia (guinea pig) estimulada pelas procineticinas, assim como 

de bloquear a ação contrátil dos agonistas muscarínicos no intestino [69]. Suspeitou-

se então, que as procineticinas agiriam por meio dos receptores acoplados à proteína 

G, mesmo grupo que pertence os receptores muscarínicos e iniciou-se a busca de 
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receptores específicos para as procineticinas. Em 2003, Zhou et. al. [77] clonaram 

vários genes codificadores dos receptores acoplados à proteína G, transfectaram em 

células CHO e estimularam com PROK1. Somente 2 receptores produziram 

mobilização de cálcio intracelular após estímulo com PROK1. Estes receptores 

possuem 80% de similaridade com o receptor órfão murino GPR73. Inicialmente os 

receptores das procineticinas receberam o nome GPR73a e GPR73b. Posteriormente, 

passaram a ser chamados de receptores da procineticina tipo 1 (PROKR1) e receptor 

da procineticina tipo 2 (PROKR2) [77]. Os receptores tipo 1 e 2 compartilham 87% 

de homologia na sua estrutura primária [77]. O receptor do tipo 1 é o mais expresso 

no trato gastrointestinal e o tipo 2 no sistema nervoso central. Ambos se expressam 

em várias glândulas endócrinas como hipófise, testículos, ovários, suprarrenais e 

tireóide (Tabela 2) [77]. 

 

 

Figura 2. Representação esquemática do sistema das Procineticinas. Adaptado de 

Bullocck,C. et. al. [72] 
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As procineticinas estimulam PROKR1 e PROKR2 em concentrações 

nanomolares e induzem principalmente a cascata típica dos receptores acoplados à 

proteína Gαq/11, ativando a fosfolipase C (PLC), com subsequente hidrólise de 

fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato (PIP2) em trifosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol 

(DAG). O acúmulo de IP3 nas células provoca uma mobilização das reservas de 

cálcio intracelular e o DAG ativa a proteína quinase-C (PKC) (Figura 3) [77]. 

A ligação da procineticina ao receptor, também ativa outras vias de sinalização, 

como a via envolvendo a família das proteínas quinases ativadas por mitógenos 

(MAPK) e induzem a fosforilação das p44/p42MAPK [73, 77]. Outros estudos 

sugerem que os receptores das procineticinas também pode ativar Gs e Gi [74].  

Ativação dos receptores das procineticinas influencia vários eventos 

biológicos como, hiperalgesia [82], espermatogênese [79], hematopoiese [83], ritmo 

circadiano [75, 84, 85] e ingestão alimentar em ratos [86] (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Funções biológicas relacionadas às procineticinas. 

Estimulação celular Contração da musculatura lisa intestinal 

Hiperalgesia 

Ritmo circadiano 

Migração celular Angiogênese 

Desenvolvimento do bulbo olfatório/migração dos neurônios 

secretores de GnRH 

Hematopoiese 

Adaptado de Zhou & Cheng [87] 
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PROKR2

Procineticina 2
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Figura 3. Cascata de sinalização da PROK2/PROKR2. A ligação da PROK2 ao 

receptor acoplado a proteína Gq, PROKR2, ativa a PLC, que induz à hidrólise de 

PIP2 em IP3 e DAG, levando a mobilização de cálcio intracelular e ativação da PKC, 

que por sua vez leva a fosforilação da ERK. PLC, fosfolipase C; PIP2, fosfatidil-

inositol 4,5 bifosfato; IP3, trifosfato de inositol; Ca
++

, cálcio; DAG, diacilglicerol; 

PKC, proteína quinase C; RAF1, MEK, quinases serina-treonina; ERK, quinase 

regulada por sinal extracelular; pERK, ERK fosforilada 
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Em 2006, foi demonstrado que camundongos com ablação do gene PROKR2 

apresentavam hipoplasia do sistema reprodutivo e bulbos olfatórios, um fenótipo 

semelhante ao da sindrome de Kallmann em humanos [88]. Análise histopatológica 

dos testículos dos camundongos machos PROKR2-/- evidenciou atrofia testicular, 

redução do diâmetro dos túbulos seminíferos, ausência de espermátides, interstício 

esparso, e as poucas células de Leydig presentes apresentavam tamanho reduzido. 

Nas fêmeas, atrofia ovariana, uterina, vaginal e das glândulas mamárias foi 

evidenciada. Os ovários continham folículos na fase pré antral, interstício atrófico 

sem corpo lúteo. Imuno histoquímica detectou neurônios secretores de GnRH na 

região pré-óptica e na eminência média do hipotálamo dos camundongos selvagens 

mas não nos PROKR2-/-. [88]. Diferentemente, os camundongos com ablação do 

gene PROKR1 não apresentaram alterações nos bulbos olfatórios e no sistema 

reprodutivo, tampouco os heterozigotos para o gene PROKR2. [88] 

No ano anterior, havia sido demonstrado que camundongos com ablação do 

gene PROK2 apresentavam hipoplasia dos bulbos olfatórios, mas não havia sido 

mencionado o fenótipo reprodutivo destes camundongos [89]. Posteriormente, o 

sistema reprodutivo destes camundongos foi avaliado e assim como os camundongos 

com ablação do PROKR2, estes roedores também apresentavam hipoplasia do 

sistema reprodutivo e um fenótipo semelhante à sindrome de Kallmann [90]. 

É notável que os neurônios secretores de GnRH nos camundongos PROK2 -/- foram 

capazes de cruzar a placa cribiforme durante a embriogênese, mas não migraram 

para o hipotálamo [90, 91]. Embora os neurônios secretores de GnRH se localizem 

nas mesmas áreas do sistema nervoso central que os neurônios que expressam 

PROKR2, estes neurônios não se co-localizaram [90]. 
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O gene que codifica a PROK2, localiza-se no braço curto do cromossomo 

3 região 21.1 (3p21.1), e é composto por 4 exons (Figura 4a). O exon 1 codifica 

o peptídeo sinal e os 5 primeiros aminoácidos do domínio N-terminal (AVITG) 

que são altamente conservados e fundamentais para a ação protéica. O RNAm da 

PROK2 é traduzido em um peptídeo de 102 aminoácidos denominado PROK2-L 

[74], que sofre clivagem proteolítica dando origem à PROK2 ou Prok-2  [74]. 

Esta forma é considerada a forma mais ativa da proteína, constituída de 81 

aminoácidos e peso aproximado de 8 kilodaltons. Os 21 aminoácidos excluídos 

após a clivagem proteolítica são codificados pelo exon 3, que não codifica 

nenhuma das 10 cisteínas. 

O gene PROKR2 está localizado no cromossomo 20p13 e contem dois exons 

(Figura 4b) que codificam o receptor acoplado a proteína G, PROKR2 de 384 

aminoácidos. 
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A  

 

Cromossomo 3p21.1  

 
 

PROK2 
              Peptideo sinal 

  27 aminoácidos  1                                                           81 

 
PROK2L 
  Peptideo sinal       

  27 aminoácidos  1                                                                         102 

 
 

B  

Cromossomo 20p13 

 

 

 

Figura 4. A. Representação esquemática do gene PROK2 e seus produtos protéicos, 

as procineticinas.  B. Representação esquemática do gene PROKR2. Pb, pares de 

base; kb, kilobases.  

 

 

A semelhança do fenótipo da síndrome de Kallmann nos camundongos 

modificados para os genes PROKR2 e PROK2 estimulou a busca de mutações nesses 

genes em pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico. O primeiro estudo em 

humanos foi publicado no final de 2006, quando um grupo francês analisou 192 

pacientes com síndrome de Kallmann e demonstrou 4 mutações no gene PROK2 e 10 
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mutações no gene PROKR2 [4]. As mutações foram identificadas em heterozigose, 

heterozigose composta e homozigose, sendo que a maioria delas foi identificada em 

heterozigose. Neste estudo não foi realizado estudo funcional das mutações 

identificadas não ficando bem estabelecido quais dessas mutações levavam a perda 

da função protéica e eram causadoras da síndrome de Kallmann [4]. Nosso grupo 

publicou a primeira descrição de mutação em homozigose com perda de função no 

gene PROKR2 [92]. Outros estudos também revelaram mutações inativadoras no 

sistema PROK2/PROKR2 em pacientes com HHIn [92, 93]. Mutações nesses genes 

estão presentes em aproximadamente 6% dos pacientes com síndrome de Kallmann 

3% dos pacientes com HHIn [54, 94]. 

 



 

 

2  OBJETIVOS 
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2.1 Pesquisar mutações nos genes PROK2 e PROKR2 em pacientes portadores de 

HHIn e síndrome de Kallmann. 

2.2 Caracterizar os efeitos das novas mutações nos genes PROK2 e PROKR2 e 

estabelecer a correlação entre o genótipo mutante e o fenótipo observado nos 

pacientes.  

2.3 Estabelecer o padrão de herança do hipogonadismo causado por defeitos nos 

genes PROK2 e PROKR2. 

2.4 Avaliar a importância funcional da primeira alça intracelular do receptor da 

procineticina 2 (PROKR2) 

 



 

 

3  MÉTODOS  
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (HC-FMUSP/aprovação n
O
 1012/06) foi concedido 

pelos pacientes ou responsáveis. 

 

 

3.1  Casuística  

 

Foram selecionados 107 pacientes com HHI: 63 com síndrome de Kallmann e 

44 com HHIn. Os pacientes com hipogonadismo foram selecionados dos Serviços de 

Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo das cidades 

de São Paulo ou Ribeirão Preto e do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP).  

No grupo de 63 pacientes com sindrome de Kallmann, 54 (85,7%) indivíduos 

eram do sexo masculino e 9 (14,3%) do sexo feminino. No grupo de 44 pacientes 

com HHIn, 32 (72,7%) indivíduos eram do sexo masculino e 12 (27,3%) do sexo 

feminino. Os critérios clínicos e laboratoriais utilizados para a inclusão dos pacientes 

com hipogonadismo hipogonadotrófico isolado foram: a falta de aparecimento ou 

desenvolvimento incompleto de caracteres sexuais secundários após os 18 anos em 

ambos os sexos, concentrações baixas de esteróides sexuais (testosterona ou 

estradiol) para o sexo e idade associados a concentrações séricas de LH e FSH baixas 
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ou inapropriadamente normais, ausência de deficiências hipofisárias combinadas e 

ressonância magnética da região hipotálamo-hipofisária sem evidências de 

anormalidades. A função olfatória foi avaliada empregando-se testes olfatórios 

desenvolvidos pela Universidade da Pensilvania (UPIST) [95]. Aqueles com testes 

olfatórios alterados foram classificados como portadores de síndrome de Kallmann.   

Quarenta e quatro pacientes dos 63 (69,8%) com síndrome de Kallmann 

apresentavam a forma esporádica da doença e dezenove (30,2%) apresentavam a 

forma familial. Dos 44 pacientes com HHIn, cinco (11,36%) apresentavam história 

familiar de hipogonadismo hipogonadotrófico. 

Um grupo controle foi composto por 100 indivíduos adultos, de ambos os 

sexos, sem alterações olfatórias desenvolvimento sexual normal. 

 

 

3.2 Avaliação hormonal 

 

No período do estudo foram utilizados dois métodos de dosagens para as 

gonadotrofinas séricas: o radioimunoensaio (RIE) com duplo anticorpo (Wallac, 

Turku, Finlândia) ou o ensaio imunofluorométrico (IFMA) (Perkin Elmer, Wallac, 

Finlândia). O coeficiente de variação foi < 5% para todos os ensaios. 

O teste de estímulo com GnRH de ação curta foi realizado pela administração 

de 100 μg de gonadorelina intravenosa no tempo zero e coleta de sangue nos tempos 

-15, 0, 15, 30, 45 e 60 minutos. Os valores de esteróides sexuais e de LH basal e após 

estímulo com GnRH considerados normais, estão descritos nas Tabelas 3 e 4. 
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Os critérios hormonais adotados para a determinação do diagnóstico de HHI 

foram: valores de esteróides sexuais abaixo do limite normal associado a 

concentrações inapropriadamente normais ou baixas de LH, basais ou após estímulo 

com GnRH (Tabelas 4 e 5), na ausência de deficiências combinadas dos hormônios 

hipofisários,. 

 

Tabela 4. Valores normais de testosterona e LH no sexo masculino, obtidos nos 

ensaios IFMA e RIE em pré-púberes e adultos 

 Testosterona  

ng/dL 

LH basal  

U/L  

LH pico*  

U/L  

Ensaio  

Pré-púberes  < 14  ≤ 0,6  < 9,6  IFMA  

Adultos  200 - 950  1,4 - 9,2  12 - 29,7   

Pré-púberes  < 10  Delta< 15  RIE  

Adultos  350 - 1090  Delta ≥ 15   

* após 100 μg de gonadorelina i.v. 

 

 

Tabela 5. Valores normais de estradiol e LH no sexo feminino, obtidos nos ensaios 

de IFMA e RIE em pré-púberes e adultos 

 Estradiol   

pg/mL 

LH basal  

U/L  

LH pico*  

U/L  

Ensaio  

Pré-púberes  < 13 ≤ 0,6  < 6,9  IFMA  

Fase folicular  30-94 1,0 - 8,4  7,6 - 31,7   

Pré-púberes  < 10  Delta< 15  RIE  

Fase folicular  10-80  Delta ≥ 15   

* após 100 μg de gonadorelina i.v. 
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3.3 Avaliação da capacidade olfatória  

 

Os pacientes, incluindo-se os sem queixas olfatórias, foram inicialmente 

submetidos a testes olfatórios de rastreamento, o The Pocket Smell Test
TM

 e/ou o The 

Brief Smell Test
TM

. O The Pocket Smell Test
TM

 é constituído por encartes contendo 3 

diferentes odores (Figura 5). O The Brief Smell Test
TM

 é um livreto com 12 

diferentes odores. Aqueles com testes iniciais alterados foram submetidos ao The 

Smell Identification Test
TM

 que é constituído por 4 livretos, contendo cada um 10 

odores. As substâncias odoríferas estão contidas em microcápsulas fixadas em tiras 

(Figura 5). Os odores são liberados após rabiscar as tiras com a ponta de um lápis. 

Acima de cada tira marrom com o odor identificado, há quatro alternativas de 

resposta. O paciente deve marcar uma delas, mesmo que não tenha identificado 

nenhum cheiro. O número total de respostas corretas foi estabelecido por um 

gabarito fornecido juntamente com o teste. É considerado alterado um erro no The 

Pocket Smell Test
TM

. Nos demais testes, o número de acertos é comparado com as 

respectivas tabelas para cada sexo de acordo com a idade do paciente. Um escore 

igual ou menor que o percentil 5 é considerado alterado. Todos os testes olfatórios 

empregados foram desenvolvidos pela Universidade da Pensilvânia [95] e são 

comercializados pela Sensonics, Inc. (Haddon Heights, NJ, EUA). 
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Figura 5. Testes olfatórios desenvolvidos pela Universidade da Pensilvânia 

 

 

3.4  Avaliação de bulbos e sulcos olfatórios por imagem 

 

A ressonância magnética (RM) foi utilizada para o estudo morfológico 

do rinencéfalo dos pacientes com ou sem alterações do olfato. Para visualização 

completa dos bulbos e sulcos olfatórios, foram realizados cortes coronais e 

transversos em T1 do lobo frontal anterior até a região do hipotálamo sem uso 

de contraste. Os cortes foram de 3 mm de espessura com intervalo de 5 mm 

entre eles.  
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3.5  Pesquisa de mutações genômicas 

 

3.5.1 Extração do DNA genômico de leucócitos  

 

DNA genômico foi extraído de 15 mL de sangue periférico colhido em tubo 

com EDTA. O sangue foi incubado em solução para lise de glóbulos vermelhos (114 

mM cloreto de amônia; 1 mM carbonato de amônia) durante 30 minutos a 4C. 

Após este período, a amostra foi centrifugada a 3000 rpm durante 15 minutos a 4C. 

O sobrenadante foi descartado, o botão de células foi ressuspenso em solução tampão 

constituída de 100 mM NaCl; 10 mM Tris-HCl pH 8;0; 1 mM EDTA pH 8,0 

contendo 1% SDS e 0,2 mg/mL proteinase K e mantido durante a noite à 37C. 

No dia seguinte, a amostra foi submetida a duas extrações com fenol:clorofórmio: 

álcool isoamílico (25:24:1) e a uma extração com clorofórmio e álcool isoamílico 

(24:1). O DNA foi precipitado com acetato de sódio 0,3 M em pH 7,0 e com 2 

volumes de etanol absoluto gelado. Posteriormente, o DNA foi lavado em etanol 70% 

por 5 minutos e ressuspenso em TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0; 0,1 mM EDTA pH 8,0). 

 

3.5.2  Reação de polimerização em cadeia (PCR) 

 

O DNA genômico dos pacientes selecionados foi utilizado como substrato 

para a amplificação da região codificadora dos genes PROK2 e PROKR2. Os quatro 

exons do PROK2 (ENSG00000163421 e NCBI NM_021935), compreendendo o 

peptídeo sinal, codificado pelo exon 1 e toda a região codificadora do gene 

codificada por parte do exon 1 e pelos demais exons e os dois exons PROKR2 
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(ENSG00000101292 e NCBI NM_144773) foram amplificadas por meio da reação 

em cadeia da polimerase (PCR), utilizando-se os seguintes pares de 

oligonucleotídeos intrônicos: 

 

Tabela 6. Oligonucleotídeos usados para amplificação dos genes PROK2 e PROKR2 

Região Amplificada Oligonucleotídeos específicos 

                     Gene PROK2 

Exon 1 1F 5′ GGCGGGGCTAGCCTTTAT 3 

 1R 5′ CCTCTAGCCTGCCCTTCAG 3′ 

Exon 2 2F 5′ CCCACTTTCGAAAAATGAGAA 3′ 

 2R 5′ TGTTTGTCGAGCACGTTACC 3′ 

Exon 3 3F 5′ GGCTTGGCTGTATCTTGCTC 3′ 

 3R 5′ TGGGGCTGAACTGATAGGAC 3′ 

Exon 4 4F 5′ GGGTAGTTAACGCTCAGTAAACA 3′ 

 4R 5′ GAGCATTTCTTTCTGGCACA 3’ 

                        Gene PROKR2 

Exon 1 1F 5’ TGAAAGAGCAGAAGGTCTGGA 3’ 

 1R 5 ’TCCTCATTTAGGCTCTGACAGG 3’ 

Exon 2 2F 5’ GATTCACTGTGCCACTGCTT 3’ 

 2R 5’CCAGTACTCAGAGCATCACCC 3’ 

 

 

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

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

desoxinucleotídeo (dNTP), 10 pmol de cada oligonucleotídeo, 1,25 U de enzima Taq 

polimerase (Promega, Madison, WI, EUA) e tampão da reação fornecido pelo 
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fabricante contendo 1,5 mM de MgCl2. A reação de amplificação foi realizada em 

um termociclador GeneAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer, Foster City, CA, 

EUA) e consistiu das seguintes etapas: desnaturação inicial a 95
o
C por 5 minutos, 

seguida por 35 ciclos de desnaturação a 95
o
C por 45 segundos, anelamento variando 

de 52 a 54
o
C por 45 segundos e extensão a 72

o
C por 1 minuto e extensão final a 72

o
C 

por 10 minutos. Os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose a 1%, corados com brometo de etídio (0,5 μg/mL) e visualizados por 

transiluminação em luz ultravioleta. 

 

3.5.3  Sequenciamento automático  

 

A concentração de DNA dos produtos gerados pela PCR foi determinada a 

partir da comparação da intensidade de sinal emitido pelos fragmentos de um 

marcador de peso molecular de concentração conhecida em gel de agarose. 

Posteriormente, os produtos de amplificação foram submetidos à pré-purificação 

enzimática, utilizando-se o produto comercial EXO-SAP contendo as enzimas 

exonuclease I e Shrimp Alkaline Phosphatase (Amersham Science, USB, Cleveland, 

Ohio, EUA). A reação de Sequenciamento foi realizada utilizando o produto 

comercial ABI PrismTM BigDye Terminator (Perkin Elmer, Foster City, CA, 

EUA). Os produtos desta reação foram submetidos à eletroforese em sequenciador 

automático ABI Prism Genetic Analyzer 3100 automatic DNA sequencer (Perkin 

Elmer, Foster City, CA). As sequencias obtidas foram comparadas com as 

sequências depositadas na base de dados do National Center for Biotechnology and 

Information (NCBI). 
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Todas as mutações identificadas foram confirmadas em dois produtos de PCR 

diferentes e foram seqüenciadas nas duas direções do DNA. As variantes 

identificadas foram descritas utilizando-se nomenclaturas padronizadas [96] e 

http://www.hgvs.org/mutnomen/recs.html.  

 

 

3.6  Estudos funcionais (In vitro)  

 

Os estudos funcionais foram desenvolvidos em colaboração com a Divisão de 

Endocrinologia, Diabetes e Hipertensão do Hospital Brigham and Women´s, Divisão 

de Endocrinologia na Escola de Medicina de Harvard, em Boston, Estados Unidos. 

 

3.6.1  Mutagênese sítio dirigida  

 

O vetor de expressão de mamíferos pcDNA3.1D/V5-His-TOPO TA 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) contendo a sequência do PROKR2 selvagem e a 

mutação c.253 C>T (p.R85C) foram gentilmente cedidos pela Dra. Nelly Pitteloud 

(Massachussets General Hospital, Harvard Medical School). As mutações c.238C>T 

(p.R80C) e c.254G>A (p.R85H) do PROKR2 foram introduzidas no vetor 

pcDNA3.1D/V5-His-TOPO TA utilizando mutagênese sítio dirigida com o produto 

comercial QuikChange II Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene, La Jolla, CA) 

e foram confirmadas por sequenciamento direto. Para inserção das mutações foram 

utilizados os seguintes pares de oligonucleotídeos específicos:  

 

http://www.hgvs.org/mutnomen/recs.html
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Tabela 7. Oligonucleotídeos usados na mutagênese 

 

 

3.6.2  Clonagem e transformação  

 

Em um microtubo contendo bactérias E. coli XL10-gold quimicamente 

competentes, foi adicionado 1 μl de produto de cada reação da mutagênese. A 

solução foi incubada no gelo por 30 minutos, submetida à choque térmico a 42°C por 

45 segundos e imediatamente colocada no gelo. Após 2 minutos, foram adicionados 

700 μl de meio LB Agar, Miller (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, EUA) e a reação 

foi deixada em agitação (200 rpm) a 37°C por 1h. 100 μl da reação de transformação 

foram estriados em uma placa de Petri (diâmetro de 10 cm) com meio LB-Agar 

contendo ampicilina, que foi incubada a 37°C durante 12h. Uma colônia de cada 

placa foi colocada em meio de cultura LB com ampicilina para proliferação de 

bactérias resistentes. Posteriormente, os plasmídeos contendo o cDNA do PROKR2 

mutantes foram  isolados utilizando-se o produto comercial QIAprep Miniprep Kit 

(Qiagen,Valencia, CA, EUA). O DNA plasmidial isolado foi novamente 

sequenciado, confirmando a sequência correta.  

 

Mutagênese  Oligonucleotídeos específicos 

PKR2 R80C  F 5' TATCGCTGCCCTCACCTGCTATAAGAAGTTGCG 3 

 R 5´ CGCAACTTCTTATAGCAGGTGAGGGCAGCGATA 3’ 

PKR2 R85H F 5' CCGCTATAAGAAGTTGCACAACCTCACCAATCTGC 3' 

 R 5' GCAGATTGGTGAGGTTGTGCAACTTCTTATAGCGG 3' 
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3.6.3  Transfecção  

 

Para a realização de ensaios de acumulo de fosfaditil inositol (IP) e ensaios de 

ligação ao receptor células de rim de macacos verdes africanos (COS-7) foram 

transfectadas transitoriamente com 500 ng de vetores contendo as sequências selvagem 

(pcDNA 3.1-PROKR2WT), ou as sequências mutantes (pcDNA 3.1-PROKR2R80C, 

pcDNA 3.1-PROKR2R85C e pcDNA 3.1-PROKR2R85H) do cDNA do PROKR2 e 

500 ng vetor vazio (pcDNA3.1empty) em placas de 6 poços usando o produto 

comercial GenePORTER Transfection Reagent (Gene Therapy Systems, San Diego, 

CA). As células apresentavam-se aproximadamente 50% confluentes no momento da 

transfecção. Foram utilizados 5 L de GenePORTER para cada 1g de vetor 

transfectado. A transfecção foi realizada em DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium) sem adição de soro fetal bovino. Três horas e meia após a transfecçao foi 

adicionado o meio DMEM, suplementado com soro fetal bovino a 10% e 

penicilina/estreptomicina 1mg/mL e incubadas a 37
o
C, em 5% CO2.  

A transfecção para executar os ensaios de IP para avaliar efeito dominante 

negativo foram realizadas utilizando o mesmo protocolo do GenePORTER 

Transfection Reagent (Gene Therapy Systems, San Diego, CA). A quantidade de 

vetor transfectado variou de 5 ng a 500 ng de PROKR2WT e PROKR2R80C. Era 

transfectado a quantidade de vetor vazio necessária para que todos os poços fossem 

transfectados com quantidades semelhantes de plasmídeos.  

Para a realização de ensaios de luciferase células de rins de embriões 

humanos (HEK-293) foram transfectadas transientemente com 10 ng de vetores 

contendo as sequências selvagem (pcDNA 3.1-PROKR2WT), ou as sequências 
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mutantes (pcDNA 3.1-PROKR2R80C, pcDNA 3.1-PROKR2R85C e pcDNA 

3.1-PROKR2R85H) do cDNA do PROKR2 e 187,5 ng vetor vazio (pcDNA3.1empty) 

e 2,5 ng de um vetor-reporter PGL-1 contendo a região promotora do Early Growth  

Response 1 (EGR-1) por poço em placas de 24 poços. Para a reação de transfecção 

utilizou-se o produto comercial Fugene HD Transfection Reagent (Gene Therapy 

Systems, San Diego, CA) em uma razão de 3 para 1; isto é, para cada 200 ng de 

vetor transfectado por poço foi utilizado 600 L de Fugene HD. As células com 

aproximadamente 70% de confluência foram submetidas a transfecção.  

As células foram mantidas em cultura com meio DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium), suplementado com soro fetal bovino a 10% e 

penicilina/estreptomicina 1mg/mL e incubadas a 37
o
C, em 5% CO2.  

Para realização de Western blot foram criadas células expressando estavelmente 

os receptores mutantes e selvagem. A células HEK-293 foram transfectadas com 2 µg de 

vetores contendo as sequências selvagem (pcDNA 3.1-PROKR2WT), ou as sequências 

mutantes (pcDNA 3.1-PROKR2R80C, pcDNA 3.1-PROKR2R85C e pcDNA 

3.1-PROKR2R85H) em placas de 100 mm usando o produto comercial GenePORTER 

Transfection Reagent (Gene Therapy Systems, San Diego, CA). As células 

apresentavam-se aproximadamente 50% confluentes no momento da transfecção. Foram 

utilizados 5 L de GenePORTER para cada 1g de vetor transfectado. A transfecção foi 

realizada em DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) sem adição de soro fetal 

bovino. Três horas e meia após a transfecçao foi adicionado o meio DMEM, 

suplementado com soro fetal bovino a 10% e penicilina/estreptomicina 1mg/mL e 

incubadas a 37
o
C, em 5% CO2. Vinte quatro e quatro horas após a transfecção foi 

adicionado o antibiótico geneticina, G148 (GIBCO, Langley, Ok, EUA) na dose de 
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0,8 mg/mL. Este antibiótico foi utilizado para seleção das células que expressam 

PROKR2 e consequentemente o gene de resistência a geneticina. As células foram 

mantidas em cultura com meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium), 

suplementado com soro fetal bovino a 10%, penicilina/estreptomicina 1mg/mL e 

geneticina 0,8mg/mL e incubadas a 37
o
C, em 5% CO2.  

 

3.6.4  Estudos de Sinalização do PROKR2 

 

3.6.4.1  Avaliação do Acúmulo de Fosfatidil-Inositol (IP) 

Quarenta e oito horas após a transfecção, o meio de cultura das células COS-7 

ou HEK 293 foi substituído por DMEM sem inositol. Após duas horas de 

incubação a 37C, 2 µCi/ml de mioinosiltol marcado com trício (myo-[2-3]-inositol, 

Perkin Elmer, Waltham, MA) foram adicionados às células, seguido de 10 mM de 

cloreto de lítio após 15 minutos. Após 12 a 18 horas de incubação, a produção de IP 

foi estimulada pela adição de diferentes concentrações (10
-11

 a 10
-7

 M) de 

procineticina 2, ( Abcam, Cambridge, MA, EUA), em triplicata, por uma hora. Após 

o período de estimulação, as células foram lisadas com ácido fórmico, os extratos 

celulares foram neutralizados, centrifugados e tiveram seu conteúdo protéico 

quantificado. O sobrenadante de cada poço foi carregado em colunas de resina para 

troca de ânions AG-X8 (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, EUA), previamente 

equilibradas. As colunas foram lavadas quatro vezes e o inositol total foi eluído. 

O acúmulo de inositol total radioativo foi medido em contador beta, e corrigido pelo 

conteúdo de proteínas totais das células.  
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3.6.4.2  Ensaio de Luciferase (Gene reporter) 

Vinte e quatro horas após a reação de transfecção, células HEK 293 foram 

estimuladas com doses crescentes de PROK2 (10
-7

 a 10
-10

 moles) em meio livre de 

soro contendo 0,1% BSA. Dezesseis horas após o estímulo com a PROK2, as células 

foram lisadas com tampão de lise. Adicionou-se ATP ao lisado celular e estimulou-

se a produção de luminescência através da administração de luciferina. O sinal de 

luminescência foi identificado pelo leitor de micro placas POLAR star OPTIMA. 

(BMG Labtech, Offenburg, Alemanha) 

Os ensaios de sinalização foram analisados pelo teste T. A concentração 

efetiva média (EC50) e o valor máximo de estímulo para as curvas de dose resposta 

foram calculados utilizando-se o programa GraphPad Prism (San Diego, CA, EUA). 

Os resultados foram considerados significativos quando p<0,05.  

 

 

3.7  Ensaios de Ligação ao Receptor 

 

Vinte e quatro horas após a transfecção, as células COS-7 foram incubadas 

com o análogo da prokineticina 1 mamba intestinal toxin (MIT) radioativa (100.000 cpm 

de 
125

MIT, Perkin-Elmer, Waltham, MA, EUA) na presença de 10
-10

 a 2 x10
-7

 M de 

procineticina 2 não marcada em DMEM contendo 10 mM HEPES e 1% BSA por 15 

min a temperatura ambiente. As células foram lavadas seis vezes no gelo com 

solução salina (PBS), contendo 0,5% de BSA e em seguida lisadas com 0,2 M de 

NaOH e 0,5% de BSA. Os lisados celulares foram coletados e a radioatividade foi 

medida em um contador gama. A constante de dissociação (Kd) e a capacidade 
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máxima de ligação (Bmax) foram calculadas baseadas na análise de regressão não-

linear da análise da competição de ligação utilizando-se o software Prism 4.0 

GraphPad Prism (San Diego, CA, EUA)  

 

 

3.8  Ensaios de expressão (Western blot) 

 

 Células HEK-293 expressando estavelmente PROK2 WT, PROKR2 R80C, 

PROKR2 R85C e PROKR2 R85H foram utilizadas para realização de Western blot. 

Foi utilizado o reagente de extração de proteínas de células de mamíferos M-PER 

(Thermo Scientific, Rockord, IL, EUA)  para a extração das proteínas das membranas 

celulares e lise celular. Os lisados de células foram sonicados por 20 segundos no 

gelo e centrifugados por 10 minutos a 12000 g a 4C. A quantificação protéica foi 

realizada no espectrofotômetro Beckman Coulter (Fullerton, CA, EUA) utilizando 

cinco microlitros de proteína e 1 ml do reagente Coomassie Plus Protein (Thermo 

Scientific, Rockord, IL, EUA). Quinze microgramas da proteína de cada amostra foi 

separada por eletroforese com gel de poliacrilamida, transferida para membrana de 

nitrocelulose (Whatman, Dassel, Alemanha). A membrana foi incubada por 12 horas 

com anticorpo de camundongo anti-V5 (Abcam, Cambridge, MA, Estados Unidos) 

na diluição 1:2500; seguida de incubação com anticorpo IgG-HRP anti-camundongo 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Ca, EUA) na diluição 1:250. Bandas 

imunorreativas foram detectadas através de reagente quimioiluminescente HyGLO
TM

 

Chemiluminescent HRP Detection Reagent (Denville Scientific, Metuchen, NJ, 

EUA). As bandas de PROKR2 V5 foram normalizadas com beta actina (anti-beta 
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actina peroxidase, diluição 1:10000, Sigma, St. Louis, MO, EUA) mensurada na 

mesma membrana. As proteínas de membranas foram normalizadas com 

NaK
+
ATPase (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA) diluição 1:1000, 

também mensuradas na mesma membrana.  

 

 

3.9  Tratamento com a enzima Endo H 

  

Para confirmar a hipótese de que as bandas de menor peso molecualar 

correspondiam a receptores imaturos não glicosilados no Western blot o lisado 

protéico das células HEK-293 expressando estavelmente PROKR2WT foi submetido 

à digestão pela enzima endo H (New England Biolabs, Ipswich, MA, EUA). Quatro 

microlitros da enzima endo H foram adicionados a quinze microgramas de proteína e 

incubados a 37
o
C por duas horas e posteriormente submetidos ao Western blot. 
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4.1  Pesquisa de mutações no gene PROK2  

 

Uma mutação no gene PROK2 (p.G100fsX121) foi identificada em dois 

irmãos entre os 63 pacientes estudados com síndrome de Kallmann e uma mutação 

(p.I55fsX56) foi identificada em um paciente entre os 44 pacientes com HHIn.  

Nenhuma destas alterações foi identificada no grupo controle (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Representação da sequência de aminoácidos da PROK2 e localização das 

mutações identificadas. Círculos azuis representam exon 1, os círculos rosa o exon 2 

e os círculos amarelos o exon 4. O círculo vermelho representa a mutação 

identificada em heterozigose enquanto o círculo verde representa a mutação 

identificada em homozigose 

 

4.1.1  Variante c.297-298insT (p.G100fsX121) 

 

Uma inserção de um nucleotídeo timina (T) em homozigose entre os 

nucleotídeos 297 e 298 (c.297-298insT) foi identificada no exon 4 do gene PROK2 

(Figura 7), produzindo a mutação do tipo frameshift p.G100fsX121. Esta mutação 

resulta na formação de um stop codon na posição 121, impedindo a produção da 

décima cisteína, indispensável para a formação das pontes dissulfídicas.   
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A B 

             

Figura 7. Eletroferograma demonstrando a inserção em homozigose de uma timina 

(painel A), resultando 7 timinas consecutivas no exon 4 do gene PROK2. 

A seqüência selvagem do gene PROK2 apresenta 6 timinas (painel B) 

 

 

A mutação p.G100fsX121 foi identificada em dois irmãos com síndrome de 

Kallmann (Tabela 8, pacientes 1 e 2). O caso índice era um paciente do sexo 

masculino que procurou o ambulatório do HCFMUSP de São Paulo aos 23 anos 

devido à ginecomastia, micropênis e anosmia. Na primeira consulta, o exame físico 

revelou pêlos pubianos Tanner IV, ausência de criptorquidia, ginecomastia bilateral 

TIII, barba ausente e micropênis (comprimento peniano: 6 centímetros, DP -3,6). Seu 

irmão, aos 18 anos, não havia apresentado desenvolvimento puberal espontâneo. Ao 

exame físico identificou-se pectus excavatum e micropênis (comprimento peniano: 4 

cm; DP: -4,9). Os pais eram assintomáticos do ponto de vista reprodutivo e olfatório 

e negavam consanguinidade. Infelizmente, eles não estavam disponíveis para os 

estudos moleculares. Os exames hormonais dos dois pacientes mostraram valores 

baixos de testosterona e valores pré-púberes de gonadotrofinas basais e após 

estímulo com GnRH (Tabela 9).  
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Tabela 8. Características clínica de nove pacientes com hipogonadismo 

hipogonadotrófico isolado normósmico ou síndrome de Kallmann associado a 

mutações dos genes PROK2 e PROKR2 

Paciente 

(nº) 

Idade 

(anos) 

Sexo Diagnóstico  Mutação 

cDNA Proteína  Padrão de 

Herança 

Gene PROK2 

#
1 23 M SK c.297-298insT p.G100fsX121 Homozigose 

#
2 18 M SK c.297-298insT p.G100fsX121 Homozigose 

3 17 M HHIn c.163delA p.I55fs56X Heterozigose 

Gene PROKR2 

4 21 F SK c.238C>T   p.R80C Heterozigose 

5 14 M SK c.420C>G p.Y140X Homozigose 

6 50 F SK c.518 T>G p.L173R Heterozigose 

7 52 M SK c.518 T>G p.L173R Heterozigose 

8 15 M SK c.802 C>T p.R268C Heterozigose 

9 42 M HHIn c.802 C>T p.R268C Heterozigose 

 M: masculino, F: feminino. # irmãos.  

 

Tabela 9. Características hormonais e ressonância magnética da região olfatória de 

nove pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico isolado normósmico ou 

síndrome de Kallmann associado a mutações dos genes PROK2 e PROKR2 

Paciente 

    (nº)  

LH (U/L)  

Basal    Pico 

FSH(U/L) 

Basal    Pico 

Estradiol 

pg/mL  

Testosterona 

ng/dL 

RM de sulcos e 

bulbos olfatórios  

1 0,6 3,8 1,0 1,5  56 hipoplasia bilateral  

2 0,6 3,5 <1,0 3,0  40 não realizou 

3 0,1 1,8 0,4 2,4  <14 sem alterações 

4 0,8 15 1,9 7,5 <13  agenesia bilateral 

5 <0,6  <1,0   <14 hipoplasia bilateral 

6 <0,6  <1,0  38,5  agenesia bilateral 

7 0,6  <1,0   135 hipoplasia bilateral 

8 0,6 1,2 <1,0 2,5  <14 agenesia unilateral  

esquerda 

9 9,7 22* 6 14*  23* sem alterações 

RM ressonância magnética, *exames realizados por radioimunoensaio (RIE). 
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4.1.2  Variante c.163delA (p.I55fsX56) 

 

Uma deleção de uma adenina localizada na posição 163 do exon 2 do gene 

PROK2 foi identificada em heterozigose. Esta deleção resultou na mutação em 

frameshift (p.I55fsX56) e na formação de um stop codon prematuro na posição 56, 

gerando uma proteína truncada de 27 aminoácidos (Figura 8). 

 

(A) 

 

(B) 

 

Figura 8. Eletroferograma apresentando a deleção em heterozigose de uma adenina 

(painel A) no exon 1 do gene PROK2. Seqüência selvagem do gene PROK2 no 

painel B 

 

 

A mutação p.I55fsX56 foi identificada em um paciente portador de HHIn que 

apresentou concentrações pré-puberais de testosterona e gonadotrofinas basais e após 

estímulo com GnRH (Tabela 9, paciente 3).  
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4.2  Pesquisa de mutações no gene PROKR2  

 

Na região codificadora do gene PROKR2 foram identificadas três mutações 

do tipo missense em heterozigose: c.238C>T (p.R80C), c.518 T>G (p.L173R) e 

c.802 C>T (p.R268C) em cinco pacientes não relacionados.  Uma mutação nonsense, 

c.420C>G (p.Y140X) em homozigose foi identificada em um paciente portador de 

síndrome de Kallmann (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9. Representação da sequência de aminoácidos do PROKR2. Os círculos em 

vermelho destacam a localização das mutações identificadas neste estudo 
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4.2.1  Variante c.238C>T (p.R80C) 

 

Uma transição de uma citosina por uma timina (c.238C>T) foi identificada 

em heterozigose na posição 238 do DNA genômico do gene PROKR2, resultando na 

substituição de uma arginina por uma cisteína na posição 80 do PROKR2 (p.R80C). 

Esta variante está localizada na porção N-terminal da primeira alça intracelular do 

receptor (Figura 9). 

A variante p.R80C foi identificada em uma paciente do sexo feminino de 21

 anos que apresentou com história de amenorréia primária e ausência de 

desenvolvimento mamário espontâneo. Seu teste olfatório revelou anosmia (Tabela 

8, paciente 4). Os exames laboratoriais mostraram valores baixos de estradiol e 

concentrações baixas de gonadotrofinas basais (Tabela 9, paciente 4). Sua irmã e 

mãe eram portadoras da mesma variante em heterozigose, e apresentavam histórico 

de desenvolvimento puberal normal e teste olfatório normal (Figura 10). A nova 

variante p.R80C foi ausente nos 200 alelos controles analisados.  
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Figura 10. Pedigrees e eletroferogramas dos pacientes 4, 5, 6 e 8 mostrando a 

segregação familiar das mutações do gene PROKR2. O caso índice é identificado por 

uma seta vermelha. Símbolo cheio significa hipogonadismo hipogonadotrófico e 

anosmia. Ponto de interrogação corresponde a genótipo desconhecido. As 

substituições nucleotídicas estão identificadas por uma seta preta 
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4.2.2  Variante c.420C>G (p.Y140X) 

 

Uma nova transversão de uma citosina por uma guanina foi identificada em 

homozigose no nucleotídeo 420 do exon 1 do gene PROKR2. Esta variante resulta na 

substituição de uma tirosina por um stop codon, gerando um receptor truncado no 

terceiro domínio transmembrana (Figura 9). Esta mutação foi identificada em um 

menino com micropênis e criptorquidia. Seu teste olfatório revelou anosmia. Os pais 

do paciente são portadores da mutação em heterozigose. Ambos relataram 

desenvolvimento puberal e olfato normais (Figura 10).  

 

4.2.3  Variante c.518 T>G (p.L173R) 

  

A transversão de uma timina por uma guanina foi identificada em 

heterozigose no exon 2 do gene PROKR2, posição 518 (c.518T>G), resultando na 

substituição de uma leucina por uma arginina na posição 173 do PROKR2 (p.L173R) 

. Esta variante está localizada na transição da segunda alça intracelular com o quarto 

domínio transmembrana (Figura 9).  

A variante p.L173R foi identificada em heterozigose em uma paciente com 

história de amenorréia primária, ausência de caracteres sexuais secundários e 

anosmia (Tabela 8, paciente 6). Esta paciente apresentou diabetes mellitus tipo 2, 

obesidade, hipertensão arterial sistêmica e hipertrigliceridemia na vida adulta. Sua 

mãe e irmão assintomáticos não apresentaram a variante p.L173R (Figura 10).  

A variante p.L173R também foi identificada em heterozigose em um paciente 

do sexo masculino portador de síndrome de Kallmann, que desenvolveu obesidade 
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na vida adulta (Tabela 8, paciente 7). O paciente negava história familiar de HH 

e/ou alterações olfatórias.  

 

4.2.4  Variante c.802 C>T (p.R268C)  

 

Uma transição de uma citosina por uma timina em heterozigose no 

nucleotídeo 802 (c.802C>T) foi identificada exon 2 do gene PROKR2, 

resultando na substituição de uma arginina por uma cisteína na posição 268 do 

PROKR2 (p.R268C). Esta variante está localizada na terceira alça intracelular 

do PROKR2 (Figura 9). 

A variante p.R268C foi identificada em um paciente do sexo masculino que 

foi avaliado no ambulatório do HCFMUSP pela primeira vez aos 15 anos devido à 

ausência de caracteres sexuais secundários e anosmia. Ao exame clínico apresentava 

micropênis e criptorquidia. Seus exames laboratoriais revelaram valores baixos de 

testosterona e gonadotrofinas basais e após estímulo com GnRH (Tabela 9, paciente 8). 

Seu pai assintomático é portador da mesma mutação em heterozigose. A análise do 

gene KAL-1 por MLPA revelou uma deleção nos exons 1 e 2.  

A variante c.802 C>T (p.R268C) foi identificada também em um paciente 

portador de HHIn e micropênis (Tabela 8, paciente 9). O paciente nega história 

familiar de hipogonadismo ou alterações olfatórias. Esta mutação também havia sido 

descrito previamente em heterozigose em um caso esporádico [4]. 
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4.3  Outros achados moleculares 

 

Um polimorfismo intrônico do gene PROK2, IVS3 +14G/A, e três variantes 

polimórficas exônicas sinônimas foram identificados: c.465C/T, c.525C/G e 

c.585G/C. Todos os polimorfismos encontrados haviam sido previamente descritos 

(SNP ID: rs3796224, rs3746684, rs3746683  e   rs3746682 ), e não houve diferença 

nas frequência das variantes entre os pacientes com HHI e indivíduos do grupo 

controle. 

 

 

4.4  Estudos funcionais das variantes p.R80C, p.R85C e p.R85H  

 

Com a finalidade de avaliar o efeito da nova mutação identificada na primeira 

alça intracelular do PROKR2 e compará-la com as outras mutações previamente 

identificadas na mesma região, foram realizados estudos de sinalização intracelular e 

de expressão do PROKR2 selvagem e contendo as variantes 80C, 85C e 85H. A 

atividade dos receptores contendo as mutações foi avaliada por meio de ensaios de 

sinalização: um ensaio de acúmulo de trifosfato inositol (IP) e um ensaio de 

transcrição de gênica, Egr1-LUC (luciferase); ensaios de ligação e avaliação da 

expressão (Western blot). 

 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Summary?db=core;g=ENSG00000101292;r=20:5282686-5295015;t=ENST00000217270;v=rs3746683;vdb=variation;vf=24722271
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Summary?db=core;g=ENSG00000101292;r=20:5282686-5295015;t=ENST00000217270;v=rs3746682;vdb=variation;vf=24722270
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4.4.1  Avaliação do Acúmulo de Fosfatidil-Inositol (IP)  

 

Acúmulo máximo de inositol foi observado com a concentração de 10
-7

 M 

de  PROK2 tanto para o receptor selvagem (WT) quanto para os receptores 

mutantes. O estímulo com PROK2 na concentração 10
-7

 M (dose máxima) 

resultou em indução na produção de IP3 dez vezes maior em relação às células 

não estimuladas transfectadas com o receptor selvagem. As células transfectadas 

com a nova variante R80C induziu uma produção três vezes maior de IP3. R80C 

mostrou uma redução de aproximadamente 70% na capacidade de estimular 

produção de IP em relação ao receptor selvagem (Figura 11). As células 

transfectadas com os receptores R85C e R85H apresentaram uma curva dose-

resposta semelhante ao receptor selvagem, indicando que a estas variantes não 

afetaram a produção de IP do PROKR2. (Figura 11). 
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 WT R80C R85C R85H 

EC 50 5,04 x 10
-10

 1,47 x 10
-9

 1,04 x 10
-9

 2,26 x 10
-9

 

 

Figura 11. Produção de fosfatidil inositol total em células COS-7 transfectadas com 

PROKR2 selvagem (WT) e mutantes R80C, R85C e R85H tratados com PROK2 de 

2x10
-10

 a 10
-7

 M. Curvas foram apresentadas como % de acúmulo máximo de IP em 

relação a PROKR2 WT. Experimento representativo de três experimentos 

independentes realizados em triplicata. As barras representam o erro padrão 

 

4.4.2  Ensaio de Luciferase (Gene reporter) 

 

No ensaio da luciferase a variante p.R80C mostrou uma atividade muito 

reduzida quando comparada ao receptor selvagem (35%). As variantes p.R85C e 

p.R85H mostraram uma atividade moderada quando comparada ao PROKR2WT 

(aproximadamente 75 e 70% respectivamente). Análise estatística mostrou diferença 

significativa somente na estimulação com a dose 10
-7

M para estas duas variantes 

mutantes (Figura 12).  
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 WT R80C R85C R85H 

EC 50 3,28 x 10
-9

 1,04 x 10
-9

 3,51 x 10
-9

 3,04 x 10
-9

 

 

Figura 12. Luminescência produzida pelas células transfectadas com PROKR2 

selvagem (WT) e mutantes R80C, R85C e R85H após estímulo com PROK2 de 10
-10

 

a 10
-7

 M. Curvas foram apresentadas como % de produção máxima de luminescência 

em relação ao PROKR2 WT. Experimento representativo de quatro experimentos 

independentes realizados em triplicata. As barras representam o erro padrão 

 

4.4.3  Ensaios de ligação ao receptor 

 

Ensaios de ligação foram realizados com o intuito de comparar a afinidade e a 

quantidade dos receptores mutantes em relação ao receptor selvagem. O receptor 

mutante p.R80C apresentou redução de 70% na capacidade de ligação máxima 

(Bmax) em relação ao PROKR2 selvagem (Figura 13), indicando uma redução na 

quantidade de receptores em células HEK-293 transfectadas transientemente. 
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Não houve diferença estatisticamente significativa entre a afinidade de ligação dos 

receptores mutantes R85C e R85H e o receptor selvagem.  

 

 WT R80C R85C R85H 

Bmax (CPM/min) 1117 457,7 923,4 868,6 

          

Figura 13. Curva de dissociação apresentada pelas células tratadas com MIT
125

 e 

PROK2 durante 15 minutos em temperatura ambiente. Curvas foram apresentadas como 

% de ligação máxima ao receptor em relação ao PROKR2 WT. Experimento 

representativo de três experimentos independentes. As barras representam o erro padrão 

 

4.4.4  Estudos de Expressão  

 

Com o objetivo de avaliar a expressão dos receptores mutantes e selvagem foi 

realizado Western blot de lisados das células totais e das proteínas obtidas do 

compartimento das membranas celulares. O receptor mutante R80C apresentou redução de 
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60% na expressão em comparação ao receptor selvagem nas proteínas obtidas do lisado de 

célula total e na análise das proteínas de membranas (Figura 14). A banda de peso 

molecular aproximada de 45 kDa correspondente ao PROKR2 maduro.  É notável a 

presença de uma banda de peso molecular aproximado de 27 kDa (banda 2) no lisado das 

células totais do mutante R80C. O mutante R85C não apresentou diferença em comparação 

ao receptor selvagem enquanto o mutante R85H apresentou redução de aproximadamente 

25% na expressão no lisado total e somente 10% de redução quando avaliado somente as 

proteínas extraídas do compartimento da membrana celular (Figura 14).  

 

A 

 

B 

 

Figura 14. (A) Western blot representativo de quatro experimentos diferentes. 

Proteínas extraídas do lisado de células HEK-293 expressando estavelmente os 

receptores WT ou os receptores mutantes (painel esquerdo). A primeira coluna 

corresponde à células HEK-293 não transfectadas (HEK). Proteínas extraídas das 

membranas celulares (painel direito). (B) Gráficos ilustrativos da expressão relativa 

dos receptores mutantes em comparação com o receptor selvagem (WT) usando 

dados de três experimentos diferentes. Os receptores R80C e R85H mostraram 

diferenças significativamente estatísticas em relação ao WT. As barras representam o 

erro padrão 
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 Com o intuito de avaliar a natureza da banda de menor peso molecular (banda 2) 

apresentada no Western blot do receptor R80C foi realizado o tratamento com a 

enzima Endo H, que cliva glicosídeos ligados a resíduos de asparagina do receptor. 

O tratamento com Endo H resultou na diminuição da intensidade da banda de 42 kDa 

e aumento da intensidade da banda 2 (Figura 15). 

 

 

Figura 15.  Western blot mostrando as proteínas do lisado total de células 

transfectadas com o receptor selvagem (WT) ou receptor mutante R80C antes e após 

tratamento com a enzima Endo H (WT + endo H e R80C + endo H). Uma banda de 

peso molecular de aproximadamente 27 kDa foi intensificada após o tratamento com 

a enzima Endo H, sugerindo a digestão de receptores glicosilados. Western blot 

representativo de três experimentos diferentes 

 

4.4.5  Estudos para avaliar efeito dominante negativo 

 

 O potencial efeito dominante negativo do receptor mutante R80C foi analisado 

por meio de ensaios de IP.  Células HEK-293 expressando estavelmente o receptor 

mutante R80C apresentaram discreta indução de acúmulo de IP ao estímulo com 10
-

8
M de PROK2. A transfecção destas células com o receptor selvagem (5ng, 10 ng, 25 

ng 50 ng e 100 ng) resultou em aumento do acúmulo de IP indicando que o receptor 

mutante R80C não interfere com a função do receptor selvagem (Figura 16).   
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Figura 16. Células HEK-293 expressando estavelmente o receptor R80C 

transfectadas com diferentes quantidades de receptor selvagem. As colunas à 

esquerda de cada grupo representam as células em estado basal e as colunas à direita 

o acúmulo de IP induzido pelo tratamento com 10
-8

 M de PROK2 

 

 



 

 

5  DISCUSSÃO  
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O sistema da procineticina 2 está relacionado com uma série de eventos 

biológicos, incluindo morfogênese dos bulbos olfatórios e aquisição de atividade 

reprodutiva normal [88, 89, 97]. A associação deste sistema com a migração dos 

neurônios olfatórios e secretores de GnRH foi demonstrada por meio da ablação 

dos genes PROK2 e PROKR2 em camundongos. Estes animais apresentaram 

hipoplasia do sistema reprodutivo e dos bulbos olfatórios. A análise histológica 

mostrou interrupção da migração dos neurônios secretores de GnRH após 

cruzarem a placa cribiforme e constituindo uma massa de neurônios com arranjo 

fibrocelular antes de atingirem a região anterior do SNC. [88, 90]. Poucos 

neurônios secretores de GnRH alcançaram a região hipotalâmica e este número 

não foi suficiente para o desenvolvimento normal do sistema reprodutivo dos 

animais estudados. É notável que 50% dos camundongos com ablação do gene 

Prok2 apresentaram desenvolvimento assimétrico dos bulbos olfatórios [89, 90], 

enquanto que os camundongos com ablação do gene que codifica o receptor 

(Prokr2) apresentaram severa redução dos bulbos olfatórios bilateralmente [88].   

A ablação de ambos os genes Prok2 e Prokr2 em heterozigose não resultou em 

alterações do sistema reprodutivo e olfatório. Baseados nesses estudos, 

investigamos mutações nos genes PROK2 e PROKR2 em 63 pacientes portadores 

de síndrome de Kallmann e 44 pacientes portadores de HHIn. No grupo de 

pacientes portadores de síndrome de Kallmann, a frequência de mutação no gene 

PROK2 foi 1,6% e no gene PROKR2 9,5%.  Entre os pacientes com HHIn foi 



Discussão 

 
 

61 

identificada apenas duas mutações, uma no gene PROK2 e uma mutação no gene 

PROKR2, resultando em uma freqüência de 2,3% de anormalidades nesse 

sistema. No estudo de Dode et. al. [4] a freqüência de mutações no gene PROK2 

foi de 2% e no gene PROKR2 de 5,2% em 192 pacientes com síndrome de 

Kallmann. Posteriormente, Cole et. al. [98] estudando uma maior casuística de 

pacientes (324 pacientes com HHI), a frequência de mutações no gene PROK2 foi 

de 2,4% nos pacientes com síndrome de Kallmann e 0,65% nos HHIn. Nesse 

mesmo estudo, a freqüência de mutações no gene PROKR2 foi de 4,1% e 2,6% 

nos pacientes com síndrome de Kallmann e HHIn, respectivamente. Portanto, a 

freqüência de mutações no gene PROKR2 no grupo de pacientes brasileiros com 

síndrome de Kallmann foi ligeiramente superior a descrita na literatura. 

Identificamos duas mutações frameshift no gene PROK2: p.G100fsX121 e 

p.I55fsX56. A variação p.G100fsX121 foi identificada em homozigose em dois 

irmãos portadores de síndrome de Kallmann (Tabela 8, pacientes 1 e 2). Os pais dos 

pacientes são heterozigotos obrigatórios e não relataram queixas reprodutivas e 

olfatórias sugerindo uma herança autossômica recessiva nessa família. Essa mutação 

havia sido previamente descrita em heterozigose em indivíduos da mesma família 

apresentando anosmia isolada, síndrome de Kallmann e HHIn, indicando 

variabilidade fenotípica associada a esse defeito do gene PROK2 [4]. A mutação 

p.G100fsX121 resulta em uma proteína truncada com a ausência da décima cisteína 

que constitui uma das cinco pontes dissulfídicas essenciais para a estrutura terciária 

da proteína. Portanto, não há dúvida que essa mutação p.G100fsX121 em 

homozigose resulta em perda de função e é causadora da síndrome de Kallmann nos 

pacientes brasileiros.  
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A mutação p.I55fsX56 do PROK2 foi identificada em heterozigose em um 

paciente com HHIn (Tabela 8, paciente 3). Esta mutação foi previamente descrita 

em dois trabalhos distintos [90, 99]. Em uma família portuguesa a variação 

p.I55fsX56 foi identificada em homozigose em dois irmãos portadores de síndrome 

de Kallmann e uma irmã portadora de HHIn. Um irmão portador da mutação em 

heterozigose era assintomático, fortalecendo a hipótese de herança autossômica 

recessiva dos defeitos da PROK2 [90]. O estudo de mobilização de cálcio em células 

CHO transfectadas com o PROKR2 selvagem e estimuladas com a PROK2 mutante, 

mostrou que a mutação p.I55fsX56 resulta em uma proteína sem qualquer atividade 

funcional [90]. A identificação de mutações inativadoras em homozigose da PROK2 

em pacientes com olfato normal, aliada a descrição de camundongos knockout para o 

gene Prok2 com alterações olfatórias variáveis [90], sugerem que a PROK2 pode 

influenciar também a síntese, secreção e/ou ação do GnRH independente do seu efeito 

na migração neuronal. A evidência de expressão da PROK2 em áreas hipotalâmicas 

onde residem os neurônios secretores de GnRH reforça essa teoria [90]. A segunda 

descrição da mutação p.I55fsX56 foi associada à síndrome de Kallmann em um 

paciente suíço [99].   

No estudo do gene PROKR2 foram identificadas uma mutação stop códon em 

homozigose (p.Y140X) e três mutações missense em heterozigose (p.R80C, p.L173R 

e p.R268C). A mutação p.Y140X do gene PROKR2 foi identificada em um 

adolescente portador de síndrome de Kallmann (Tabela 8, paciente 5). Esta mutação 

resulta em um stop codon no terceiro domínio transmembrana do receptor e leva a 

formação de uma proteína truncada e possivelmente com perda total de função 

devido à degradação intracelular (Figura 9 e 17). O paciente portador desta mutação 
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apresentou micropênis e criptorquidia ao nascimento. Ambos os pais eram 

carreadores desta variante em heterozigose e negaram anormalidades olfatórias e 

reprodutivas. Assim como no gene PROK2, a haploinsuficiência do gene PROKR2 

não foi suficiente para causar o fenótipo da síndrome de Kallmann. 

É notável que o paciente com a mutação p.Y140X do PROKR2 em 

homozigose apresentou uma forma severa de HHI. De fato, em um estudo com 55 

pacientes com HHI e mutações nos genes PROK2 e PROKR2, os homens 

carreadores de mutações bialélicas apresentaram maior prevalência de micropênis e 

criptorquidia, menor volume testicular, valores mais baixos de testosterona, FSH 

basal e LH após estímulo com GnRH [100].  

As três mutações do tipo missense identificadas no gene PROKR2, pR80C, 

pL173R e pR268C afetaram aminoácidos conservados entre as diferentes espécies, 

sugerindo uma potencial importância funcional. A variação p.L173R representa o 

defeito mais freqüente do PROKR2 descrito até o presente momento. Essa mutação foi 

identificada em homozigose, heterozigose e heterozigose composta em pacientes com 

HHIn, síndrome de Kallmann, parentes de primeiro grau e indivíduos controles, sendo 

que nesses, numa frequência muito menor que no grupo de HHI [4, 67, 68, 93, 100]. 

A p.L173R foi previamente associada a defeitos no gene KAL1 [67, 100]. No nosso 

coorte de pacientes, a mutação p.L173R foi identificada em heterozigose em um 

paciente portador de síndrome de Kallmann e um paciente portador de HHIn 

(Tabela 8, pacientes 6 e 7). O estudo funcional realizado previamente da mutação 

p.L173R mostrou função significativamente reduzida nos ensaios de mobilização de 

cálcio [93, 98] e função moderadamente reduzida no ensaio que avaliou a cascata de 

sinalização da MAPK [98]. A identificação de variações em heterozigose com perda 
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de função do PROKR2 em indivíduos normais sugere que é necessário um segundo 

defeito para que a doença se manifeste [68].  

Os camundongos knockout para os genes Prok2 e Prokr2 em heterozigose 

não apresentaram fenótipo reprodutivo e olfatório [88, 90]. Até o momento, 

aproximadamente 25 mutações no gene PROKR2 foram descritas em pacientes 

portadores de HHI (Figura 17) e maioria destas mutações foram identificadas em 

heterozigose [94]. Um grande desafio é entender a importância das mutações do 

PROKR2 em heterozigose nos pacientes com HHI. Uma hipótese muito discutida 

atualmente é a presença de mutações em mais de um gene como causa da doença. 

Em um estudo recente com 397 pacientes portadores de HHI, 2,2% apresentaram 

mutações em dois ou mais genes [68]. Interessantemente, esta incidência foi a 

mesma incidência de homozigose e heterozigose composta. Entre os pacientes com 

mutações identificadas, a chance de oligogenicidade foi estimada em 11,3%. 

Nenhum dos 179 controles apresentou variações em mais de um gene associado ao 

HHI [68]. A presença de mutações em mais de um gene não explica totalmente a 

questão das mutações em heterozigose nos pacientes com HHI. Entre os pacientes 

com mutações do PROKR2 em heterozigose, somente 10% apresentaram mutações 

em outros genes conhecidos [94]. A possibilidade de mutações em genes não 

conhecidos como causadores do HHI não pode ser descartada. Outra possibilidade é 

a presença de uma segunda variação genética na região promotora ou na região 

intrônica, comumente não avaliadas. Adicionalmente, alterações epigenéticas ou até 

mesmo fatores ambientais poderiam influenciar a expressão do alelo mutado. 

No nosso grupo de pacientes com HHI, parentes de primeiro grau portadores da 

mesma mutação em heterozigose também eram portadores dos mesmos 
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polimorfismos nos genes PROK2 e PROKR2, sugerindo que essas variantes não 

contribuíram para o desenvolvimento do fenótipo da doença.   

 

 

 

Figura 17. Representação esquemática da sequência de aminoácidos do PROKR2. 

Os círculos em vermelho destacam a localização das mutações em heterozigose, 

enquanto os círculos em cinza destacam a localização das mutações identificadas em 

homozigose ou heterozigose. Apenas duas mutações foram identificadas em 

homozigose (círculos verdes). Figura obtida de Abreu, Kaiser e Latronico [94] 

 

A mutação p.R268C do PROKR2 foi identificada em heterozigose em dois 

pacientes com HHI (1 síndrome de Kallmann e 1 HHIn). O paciente com síndrome 

de Kallmann foi o único que apresentou alteração digênica na nossa coorte.  Uma 

deleção do exon 1 e 2 do gene KAL1 foi evidenciada em análise de MLPA. Esta 
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mutação foi previamente descrita em heterozigose em HHI [4, 67, 100] e 

curiosamente no grupo controle de um recente estudo (freqüência alélica de 0,2%) 

[68]. Esta variante está localizada na terceira alça intracelular do receptor (Figura 

17). Estudo funcional anterior mostrou redução de 30% da atividade do receptor 

mutante no ensaio de mobilização de cálcio [93], o que nos leva a questionar o papel 

desta mutação como causador único do fenótipo HHI. Nesse caso, a deleção do gene 

KAL1 parece ser suficiente para explicar o fenótipo da síndrome de Kallmann.  

A mutação p.R80C do PROKR2 não foi previamente descrita na literatura. 

Essa mutação foi identificada em uma paciente com história de amenorréia primária 

e ausência de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários (Tabela 8, 

paciente 4). Sua mãe e irmã também são portadoras da mesma mutação e negaram 

qualquer alteração puberal ou olfatória. A paciente, aos 24 anos, foi submetida a 

tratamento clínico caracterizado por reposição de LH e FSH e após 3 meses de 

tratamento engravidou e levou a gestação a termo sem intercorrências. 

 A mutação p.R80C está localizada na primeira alça intracelular do PROKR2 

e a arginina 80 é altamente conservada entre as diferentes espécies (Figura 18). 

Outras mutações na primeira alça intracelular do PROKR2, p.R85C e p.R85H, foram 

também descritas [4, 68, 93, 98, 100]. Em estudo anterior, a mutação R85C mostrou 

pequena variação na capacidade de sinalização em relação ao receptor selvagem em 

ensaio de luciferase.[98]. Entretanto, no ensaio que avalia a mobilização de cálcio, as 

mutações R85C e R85H, apresentaram atividade ao redor de 60% da obtida pelo 

receptor selvagem [93, 98].  
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Figura 18.  Alinhamento da sequência de amino ácidos do PROKR2 de diferentes 

espécies de mamíferos. As fontes das sequências são: Homo sapiens (GenBank, 

NP_658986.1), Bos taurus (GenBank, NP_777065.1), Mus musculus (GenBank, 

NP_659193.3) e Rattus norvegicus (GenBank, NP_620434.1). As setas indicam as 

argininas na posição 80 e 85, sítios de mutações. Adaptado de Dode et al.  [4] 

 

É bem conhecido o papel da segunda, terceira alças intracelulares e do 

domínio carboxi-terminal do receptor no acoplamento e ativação das proteínas G, 

assim como no transporte intracelular do receptor para a membrana plasmática [101, 

102]. Entretanto, pouco se sabe sobre o papel da primeira alça intracelular na 

fisiologia dos receptores acoplados a proteína G (GPCR). Duvernay et al. [103] 

demonstrou que a primeira alça intracelular do GnRHR é essencial para a ativação da 

proteína Gs, mas não é importante para a ativação da proteína Gq, principal proteína 

ativada por esse receptor. Mutações na primeira alça intracelular dos receptores α e 

β2-adrenérgicos e do receptor da angiotensina 1 resultam na retenção desses 

receptores no retículo endoplasmático, demonstrando a importância deste domínio no 

transporte intracelular [104]. Nosso objetivo foi determinar se as mutações 

localizadas na primeira alça intracelular são a causa do HHI e compreender o 

mecanismo pelo qual estas mutações influenciam na função do PROKR2. 
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Esta análise poderá contribuir na melhor compreensão da função deste domínio nos 

GPCRs.  

Realizamos estudos in vitro da nova mutação p.R80C, localizada na primeira 

alça intracelular do PROKR2 em conjunto com as mutações p.R85C e p.R85H 

previamente identificadas [93, 98]. Semelhante aos estudos anteriores, os atuais 

experimentos in vitro das mutações p.R85C e p.R85H mostraram diferenças 

pequenas em relação ao receptor selvagem. No ensaio de acúmulo de IP total, não 

houve diferença significativa entre o receptor selvagem e os mutantes R85C e R85H 

(Figura 11), entretanto, uma diferença no EC50 entre o receptor selvagem e os 

receptores mutantes foi evidenciada significado estatístico. No ensaio de luciferase, 

observamos uma diferença significativa na dose 10
-7

 M de PROK2 (Figura 12) entre 

o receptor selvagem e mutantes R85C e R85H sugerindo comprometimento da 

sinalização da MAPK. Nos ensaios de ligação ao receptor a constante de dissociação 

(Kd) dos mutantes p.R85C e p.R85H não foi significativamente diferente da 

observada pelo receptor selvagem (Figura 13). A capacidade de ligação máxima 

(Bmax) do receptor p.R85H foi discretamente inferior à Bmax do receptor WT, 

indicando um potencial número menor de receptores na membrana citoplasmática 

das células transfectadas (Figura 13). Esse achado foi confirmado pelo Western blot 

que mostrou uma redução de aproximadamente 25% na expressão do receptor 

p.R85H no lisado de células totais e na fração extraída das membranas celulares 

(Figura 14). O receptor p.R85C apresentou expressão similar a do receptor selvagem 

em ambos os experimentos (Figura 14), em acordo com o achado do ensaio de 

ligação ao receptor. 
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A mutação p.R80C determinou uma menor atividade nos ensaios de acúmulo 

de IP total e nos ensaios de luciferase. O receptor mutado não atingiu a mesma 

resposta que o receptor selvagem mesmo com o aumento da dose de PROK2 

(Figuras 11 e 12), sugerindo defeito no número de receptores expressos na membrana 

ou uma redução na capacidade de ativar as vias de sinalização. A curva de dose resposta 

obtida nos estudos de sinalização não favoreceu a hipótese de defeitos de ligação, 

uma vez que não se observou uma diferença significativa no EC50 entre o receptor 

WT e mutante. A capacidade total de ligação do receptor p.R80C foi significativamente 

menor em relação ao receptor selvagem (Bmax R80C: 457,7 CPM/min, WT: 

1117 CPM/min) o que indica uma redução significativa do número de receptores na 

membrana plasmática (Figura 13). Os achados obtidos no Western blot confirmaram 

a hipótese de redução do numero de receptores, mas não somente na membrana 

plasmática celular, também no lisado celular total (Figura 14). Provavelmente, a 

substituição da arginina pela citosina na posição 80 leva a uma alteração 

conformacional na estrutura protéica estimulando sua degradação. Interessante foi o 

aparecimento de uma segunda banda de menor peso molecular (banda 2) no Western 

blot do lisado de células totais do mutante p.R80C (Figura 14.A). Alguns trabalhos 

publicaram o mesmo achado e mostraram que a banda de peso molecular mais leve 

presente no Western blot de GPCRs representa receptores não glicosilados [105]. 

A N-glicosilação dos GPCRs é necessária para funções que vão desde ligação ao 

agonista, formação da estrutura terciária, estabilidade e internalização do receptor.  

Esse processo compreende uma fase de maturação crucial para a ocorrência de um 

transporte intracelular eficiente do receptor a partir do reticulo endoplasmático [106]. 

Para confirmar que a banda 2 presente no Western blot do receptor PROKR2 mutado 
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R80C corresponde à receptores não glicosilados submetemos as proteínas extraídas 

no lisado celular total à digestão com a enzima Endo H, que cliva carboidratos com 

manose ligados a asparagina (N). De fato, o tratamento com Endo H diminuiu a 

intensidade da banda de peso molecular de 42 kDa, que corresponde ao receptores 

glicosilados e intensificou a banda 2. A banda 2 não foi visualizada no Western blot 

das proteínas extraídas das membranas, sugerindo que somente os receptores 

PROKR2 maduros são transportados para a membrana plasmática e que a 

glicosilação do receptor é essencial para sua adequada localização celular. Portanto, 

nossos achados sugerem que a alteração estrutural causada pela substituição do 

aminoácido arginina pela cisteína provavelmente impede a glicosilação do receptor 

provavelmente sofre retenção no retículo endoplasmático e está destinado a 

degradação.  

Com o intuito de avaliar se a mutação p.R80C exerce efeito dominante-

negativo sobre o receptor selvagem realizamos ensaios de acúmulo de IP 

transfectando transientemente diferentes quantidades de plasmídeos selvagem (WT) 

em células HEK-293 expressando estavelmente PROKR2 mutante. O estímulo com 

10
-8

 M de PROK2 resultou em aumento do acúmulo de IP mostrando que o receptor 

mutante R80C não interferiu com a função do receptor selvagem. Nossos estudos in 

vitro não mostraram efeito dominante-negativo em acordo com um estudo realizado 

previamente [93].  

A PROK2 desempenha um papel importante no controle do ritmo circadiano, 

sendo altamente expressa no núcleo supraquiasmático, região considerada marca-

passo do ritmo circadiano [84]. A expressão da PROK2 nesse núcleo é controlada 

pela luz [107]. Camundongos com ablação dos genes PROK2 e PROKR2 apresentam 
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alterações no ritmo circadiano [85, 108]. Entretanto, não identificamos sinais que 

pudessem sugerir alterações do ritmo circadiano no nosso grupo de pacientes com 

HHI e mutações nos genes PROK2 ou PROKR2. Além disto, quando questionados, 

os pacientes negaram distúrbios do sono e vigília. Pacientes com HHI devido a 

mutações dos genes PROK2 e PROKR2 apresentaram queixas de distúrbios de sono, 

porém quando os estudos de polissonografia foram normais nesses pacientes [100]. 

Um paciente portador da mutação p.R73C do PROK2 apresentou distúrbios do 

sono, mas este paciente também apresentava severa obesidade que poderia explicar 

essas alterações, sendo difícil relacionar o distúrbio do sono à mutação no gene 

PROK2 [4]. 

Injeções de Bv8 (proteína homóloga da PROK2 no sapo) no ventrículo lateral 

inibiu a ingestão alimentar em ratos, sugerindo um papel deste sistema na regulação 

do apetite [86]. Dois pacientes brasileiros com mutações no gene PROKR2 eram 

obesos (Tabela 8, pacientes 6 e 7). Curiosamente, estes pacientes são portadores da 

mesma mutação p.L173R do PROKR2, mas não há relato de obesidade nos outros 

pacientes com esta mutação e tampouco de maior freqüência de obesidade em 

pacientes com mutações nos genes PROK2 e PROKR2 [4, 93, 100]. O índice de 

massa corporal dos pacientes hipogonádicos com e sem mutações nos genes PROK2 

e PROKR2 foi semelhante [100].  

Um paciente com mutação no gene PROK2 apresentou pectus excavatum e 

um paciente com mutação no gene PROKR2 apresentou palato alto. As manifestações 

clínicas associadas a mutações no gene KAL1 e FGFR1, como agenesia renal e 

alterações de palato, são raramente encontradas nos pacientes com mutações nos genes 

que codificam as proteínas do sistema da procineticina 2. Quatro casos de pacientes 
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apresentado palato alto [100] e sincinesia bimanual [98], três casos de pacientes 

apresentando perda auditiva [98, 100], dois casos com pectus excavatum [98] e um 

com hipodontia [100]foram descritos.  

O presente estudo trouxe novos conhecimentos sobre a fisiologia do 

PROKR2 e as bases moleculares do hipogonadismo hipogonadotrófico isolado. 

A arginina localizada na primeira alça intracelular do PROKR2 é essencial para os 

processos de glicosilação e maturação. As mutações inativadoras nos genes que 

codificam as proteínas do sistema das procineticinas 2 causam o HHI quando 

presentes em homozigose. O verdadeiro papel das mutações em heterozigose ainda 

está para ser esclarecido. Atualmente, o papel de outras proteínas, chaperonas, 

fatores de transcrição ou outros segundo mensageiros que interagem ou mediam o 

efeito molecular do PROKR2 não são conhecidos. Análise da metilação, 

rastreamento de mutações nas regiões intrônicas e promotoras dos genes PROK2 e 

PROKR2 assim como a descoberta de novos genes envolvidos com HHI contribuirão 

para a compreensão da herança genética destes genes.  
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 Descrevemos a mutação inativadora p.G100fsX121 do gene PROK2 em 

homozigose em dois irmãos com síndrome de Kallmann. 

 Descrevemos duas novas mutações no gene PROKR2, p.R80C e p.Y140X, 

associadas com o fenótipo de síndrome de Kallmann. 

 A mutação p.Y140X identificada em homozigose resulta em um receptor 

truncado no terceiro domínio transmembrana com provável perda de função do 

receptor. 

 A haploinsuficiência dos genes PROK2 e PROKR2 não foi suficiente para 

causar o fenótipo de hipogonadismo hipogonadotrófico isolado. 

 A mutação p.R80C localizada na primeira alça intracelular resulta na perda de 

função do receptor por interferir no processo de maturação pós-translacional e 

na diminuição da expressão do PROKR2. Essa mutação não exerce efeito 

dominante negativo 
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Autosomal Recessive Kallmann Syndrome
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Context: Physiological activation of the prokineticin pathway has a critical role in olfactory bulb
morphogenesis and GnRH secretion in mice.

Objective: To investigate PROK2 and PROKR2 mutations in patients with hypogonadotropic hy-
pogonadism (HH) associated or not with olfactory abnormalities.

Design: We studied 107 Brazilian patients with HH (63 with Kallmann syndrome and 44 with
normosmic HH) and 100 control individuals. The coding regions of PROK2 and PROKR2 were
amplified by PCR followed by direct automatic sequencing.

Results: In PROK2, two known frameshift mutations were identified. Two brothers with Kallmann
syndrome harbored the homozygous p.G100fsX121 mutation, whereas one male with normosmic
HH harbored the heterozygous p.I55fsX56 mutation. In PROKR2, four distinct mutations (p.R80C,
p.Y140X, p.L173R, and p.R268C) were identified in five patients with Kallmann syndrome and in
one patient with normosmic HH. These mutations were not found in the control group. The p.R80C,
p.L173R, and p.R268C missense mutations were identified in the heterozygous state in the HH
patients and in their asymptomatic first-degree relatives. In addition, no mutations of FGFR1, KAL1,
GnRHR, KiSS-1, or GPR54 were identified in these patients. Notably, the new nonsense mutation
(p.Y140X) was identified in the homozygous state in an anosmic boy with micropenis, bilateral
cryptorchidism, and high-arched palate. His asymptomatic parents were heterozygous for this
severe defect.

Conclusion: We expanded the repertoire of PROK2 and PROKR2 mutations in patients with HH. In
addition, we show that PROKR2 haploinsufficiency is not sufficient to cause Kallmann syndrome
or normosmic HH, whereas homozygous loss-of-function mutations either in PROKR2 or PROK2 are
sufficient to cause disease phenotype, in accordance with the Prokr2 and Prok2 knockout mouse
models. (J Clin Endocrinol Metab 93: 4113–4118, 2008)

Kallmann syndrome is defined by the association of hypogo-
nadotropic hypogonadism (HH) with olfactory abnor-

malities (anosmia or hyposmia) (1). Anosmia/hyposmia is sec-
ondary to the absence or hypoplasia of the olfactory bulbs and

tracts, whereas HH results from the impaired secretion of
hypothalamic GnRH (1–3). Additional features in Kallmann
patients include midline craniofacial defects (high-arched pal-
ate and cleft lip/palate) dental agenesis, bimanual synkinesis,
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renal agenesis, sensorineural hearing loss, and oculomotor
abnormalities (4).

Kallmann syndrome is a heterogeneous genetic condition that
is more prevalent in males. Although most of the cases appear to
be sporadic, X-linked, autosomal dominant, and recessive trans-
missions have been reported (1, 4). Two distinct genes, Kallmann
syndrome 1 gene (KAL1) and the fibroblast growth factor re-
ceptor 1 gene (FGFR1), have been implicated in the X chromo-
some-linked form and an autosomal dominant form of the dis-
ease, respectively (4). However, the molecular basis of Kallmann
syndrome was elucidated in only 10–20% of the reported cases (4).

New promising candidate loci for Kallmann syndrome in-
clude genes with potential influence on GnRH neuron migration
and on olfactory bulb morphogenesis. Matsumoto et al. (5) have
shown that the activation of the prokineticin receptor-2
(PROKR2), a G protein-coupled receptor, is essential for the
normal development of the olfactory bulbs and sexual matura-
tion. Mice homozygous for null mutations in Prokr2 recapitulate
the human phenotype of Kallmann syndrome, exhibiting severe
atrophy of the reproductive system and hypoplastic olfactory
bulb. A similar phenotype has been reported in mice lacking one
of the Prokr2 ligands, prokineticin-2 (Prok2) (6).

Mutations in PROK2 and PROKR2 have been identified in
patients with Kallmann syndrome and normosmic HH; most of
these patients harbored missense mutations in the heterozygous
state (7). Recently, homozygous loss-of-function mutations of
PROK2 were described in families with HH, suggesting an au-
tosomal recessive inheritance disorder (6, 8). In the present
study, we investigated PROK2 and PROKR2 in a cohort of
Brazilian patients with HH with or without olfactory abnormal-
ities. In addition, we performed familial segregation analyses of
PROKR2 defects associated with Kallmann syndrome to eluci-
date the mode of inheritance of this condition.

Patients and Methods

One hundred seven unrelated Brazilian patients (87 men and 20 women)
with HH were selected from three University Institutions of Sao Paulo,
Brazil. Informed and written consent was obtained from all patients, and
the study was approved by the ethical committee of each institution.
Sixty-three patients had Kallmann syndrome, and 44 patients had nor-
mosmic HH. Twenty-four patients (19 with Kallmann syndrome and five
with normosmic HH) had a positive family history of HH and/or
olfactory abnormalities. KAL1 and FGFR1 had been previously stud-
ied in this cohort of Kallmann syndrome patients, and GnRH receptor
(GnRHR), FGFR1, GPR54, and KiSS-1 had been studied in the nor-
mosmic HH group (9 –12). Sixteen of 107 patients carried inactivat-
ing mutations in KAL1 or FGFR1.

Idiopathic HH was documented based on the following criteria: clin-
ical signs of hypogonadism, prepubertal or low testosterone or estradiol
levels for age, low or inappropriately normal gonadotropin levels, nor-
mal baseline and stimulated levels of the other anterior pituitary hor-
mones, and normal hypothalamic-pituitary imaging. Olfactory tests
(Smell Identification Test, Philadelphia, PA, or Alcohol Sniff Test, San
Diego, CA) and magnetic resonance imaging of the hypothalamic-pitu-
itary region, as well as of the olfactory bulbs and tracts, were evaluated
in all patients (13). Body mass index (BMI: body weight in kilograms
divided by the squared stature in meters) was assessed in all patients.
Normal weight was defined as BMI from 20–24.9 kg/m2, overweight
from 25–29.9 kg/m2, and obesity 30 kg/m2 or more.

One hundred adult individuals of both sexes with normal sexual
development at the appropriate chronological age and no history of
abnormal sense of smell were used as the control group.

Hormone assays
Serum LH, FSH, testosterone, and estradiol levels were measured by

fluorometric assays (Delfia, Wallac, Inc., Turku, Finland) in the majority
of the studied patients. The coefficient of variation was 5% or less for all
assays. The lower limits of detection were 0.6 IU/liter for LH, 1.0 IU/liter
for FSH, 13 pg/ml (47 pmol/liter) for estradiol, and 19 ng/dl (0.6 nmol/
liter) for testosterone. Serum LH and FSH were measured at �15, 0, 15,
30, 45, and 60 min after the iv administration of 100 �g GnRH. The
results were compared with previously reported normal values estab-
lished in our population (14).

DNA analysis
Genomic DNA was extracted from peripheral blood leukocytes

using standard procedures. The entire coding regions of PROK2
(GenBank accession number M021935) and PROKR2 (NM_144773)
were amplified by PCR and automatically sequenced. The four exons of
PROK2 were amplified using primers and conditions previously de-
scribed (7). The PCR amplification of the two exons of the PROKR2 was
performed using the following primers: 1 foward 5�-TGAAAGAGCA-
GAAGGTCTGGA-3� and 1 reverse 5�-TCCTCATTTAGGCTCTGA-
CAGG-3�, 2 foward 5�-GATTCACTGTGCCACTGCTT-3� and 2 re-
verse 5�-CCAGTACTCAGAGCATCACCC-3�. The PCR amplifications
were performed in 25-�l reaction mixtures containing 200–500 ng
genomic DNA, 0.2 mM dNTPs, 1.5 mM MgCl2, 0.6 pmol each primer,
1� PCR buffer, and 1 U Go Taq DNA polymerase (Promega, Madison,
WI). Amplification was performed for 35 cycles. The PCR products were
electrophoresed on 1.0% agarose gel, stained with ethidium bromide,
and photographed.

The PCR products of both PROK2 and PROKR2 were pretreated
with an enzymatic combination of exonuclease I and shrimp alkaline
phosphatase (U.S. Biochemical Corp., Cleveland, OH) and directly se-
quenced using the BigDye terminator cycle sequencing ready reaction kit
(PE Applied Biosystems, Foster City, CA) in an ABI PRISM 310 auto-
matic sequencer (PerkinElmer Cetus, Shelton, CT). All mutations iden-
tified were confirmed in three independent PCR products and by se-
quencing both DNA strands.

Results

PROK2 analysis
We identified a homozygous T insertion between nucleotides

297 and 298 (c.297_298insT) within exon 4 of PROK2, leading
to a previously described p.G100fsX121 frameshift mutation in
two brothers with Kallmann syndrome (Table 1, patients 1 and
2) (7). Their parents were apparently nonconsanguineous. The
proband was a 23-yr-old male with gynecomastia, micropenis,
and anosmia. Hormonal profile revealed low testosterone levels
and prepubertal basal and GnRH-stimulated gonadotropins.
His brother also had anosmia and failed to go through puberty.
Their asymptomatic parents were not available for molecular
studies.

We also identified a heterozygous single-base-pair deletion
(c.163delA) within exon 2 of PROK2, resulting in a previously
reported p.I55fsX56 frameshift mutation in a 17-yr-old patient
with micropenis and normal sense of smell (6, 8). His hormonal
profile revealed prepubertal testosterone and gonadotropin lev-
els (patient 3, Table 1).
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PROKR2 analysis
We identified four different defects, including one nonsense

and three missense mutations, in six unrelated patients with HH
(patients 4–9, Table 1). Two of these mutations, c.238C3T
(p.R80C) and c.420C3G (p.Y140X), are new PROKR2 alter-
ations. The p.R80C mutation, located in the first intracellular
loop of the receptor, was identified in the heterozygous state
in a 21-yr-old anosmic female patient with primary amenor-
rhea and lack of spontaneous breast development. Her basal
and GnRH-stimulated gonadotropin levels were at normal
pubertal range, but associated with basal undetectable estra-
diol levels (patient 4, Table 1). Her mother and an 18-yr-old
sister carried the same mutation in the heterozygous state (Fig.
1), and both had normal pubertal development and olfactory
tests.

The p.Y140X mutation, located in the third transmembrane
helix of the receptor, was identified in homozygous state in a
14-yr-old anosmic boy with micropenis, bilateral cryptorchid-
ism, and high arched palate (patient 5, Table 1). Consanguinity
was denied. His basal gonadotropin and testosterone levels were

at the prepubertal range. His parents were normosmic and car-
ried the same mutation in the heterozygous state (Fig. 1).

One adult female patient (patient 6, Table 1), who carried the
p.L173R mutation in the heterozygous state, had anosmia, pri-
mary amenorrhea, and lack of breast development. Subse-
quently, she developed metabolic syndrome characterized by
obesity, type II diabetes mellitus, chronic arterial hypertension,
and hypertriglyceridemia. Her mother did not have the mutation
(Fig. 1). This mutation was also identified in an anosmic and
obese 52-yr-old patient who referred absence of pubertal devel-
opment until 25 yr of age (patient 7, Table 1).

The p.R268C mutation was identified in the heterozygous
state in a 15-yr-old boy with anosmia, micropenis, and cryp-
torchidism. His basal gonadotropin and testosterone levels were
at the prepubertal range (patient 8, Table 1). His asymptomatic
father was also heterozygous for the mutation (Fig. 1). This mu-
tation was also identified in a 42-yr-old male patient with nor-
mosmic HH (patient 9, Table 1). His testosterone levels were in
the prepubertal range with normal basal gonadotropin levels
measured by RIA. A GnRH stimulation test revealed prepubertal

gonadotropin response.
None of the patients who harbored

PROK2 or PROKR2 defects had mutations
in KAL1, FGFR1, GnRHR, GPR54, or
KiSS-1.

Other molecular findings
One known intronic PROK2 polymor-

phism (IVS3 � 14G3A) and three known
coding-synonymous PROKR2 polymor-
phisms (c.465C3T, c.525C3G, and
c.585G3C) were identified in patients with
Kallmann and normosmic HH and normal
controls at similar frequencies to those de-
scribed in the Ensembl database.

Discussion

Prokineticins are secreted bioactive proteins
that regulate diverse biological processes,
including olfactory bulb morphogenesis
and reproduction (5, 15). Mutations in
PROKR2 and its ligand were first described
by Dodé et al. (7), who studied a cohort of
192 patients with Kallmann syndrome. Ten
PROKR2 (one frameshift and nine missense
mutations) and four PROK2 defects were
identified in 14 and four patients with Kall-
mann syndrome, respectively (7).

In the current study, we identified two
known frameshift mutations (p.G100fsX121
and p.I55fsX56) in PROK2 and four non-
synonymous mutations (p.R80C; p.Y140X;
p.L173R and p.R268C) in PROKR2 from a
cohort of 107 Brazilian patients with spo-
radic and familial HH. The p.R80C and

FIG. 1. Pedigrees of patients 4, 5, 6, and 8 showing segregation of the heterozygous (p.R80C, p.L173R,
and p.R268C) and homozygous (p.Y140X) PROKR2 mutations. The proband is identified by the arrow.
Filled symbols denote HH and anosmia. Circles denote females; squares denote males. Question marks
denote unknown genotype. The mutated DNA sequences are shown below the corresponding individual.
The homozygous p.Y140X mutation was identified in patient 5, whereas his asymptomatic parents carried
this defect in the heterozygous state.
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p.Y140X mutations had not been previously reported. These
PROKR2 mutations were not identified in 200 alleles from con-
trol individuals. All identified mutations were located at highly
conserved amino acids across species, suggesting a critical role of
these residues in the normal PROK2 signaling.

The homozygous p.G100fsX121 mutation of PROK2 was
identified in two Brazilian brothers with Kallmann syndrome,
whereas the heterozygous p.I55fsX56 mutation was identified in
a normosmic HH patient. These two PROK2 mutations have
been previously described in American and French studies (6, 8).
Interestingly, the p.I55fsX56 mutation was previously described
in the homozygous state in three Portuguese siblings, two broth-
ers with Kallmann syndrome and their sister with normosmic
HH (6). Another asymptomatic brother was a carrier of this
mutation in the heterozygous state. In vitro analysis of this trun-
cated protein revealed lack of bioactivity in a CHO cell line that
stably expressed PROKR2 (6).

The three heterozygous missense mutations of PROKR2
(p.R80C, p.L173R, and p.R268C) were identified in four pa-
tients with Kallmann syndrome. The heterozygous p.R268C mu-
tation was also identified in a normosmic male patient with HH.
Two of these mutations (p.L173R and p.R268C) had been pre-
viously described (7). Remarkably, three first-degree relatives of
two patients with Kallmann syndrome also carried the p.R80C
and p.R268C mutations of PROKR2 in the heterozygous state
(Fig. 1). These asymptomatic carriers advocate that PROKR2
haploinsufficiency is not sufficient to cause Kallmann syndrome
phenotype. Potential cryptic mutations within the regulatory or
intronic regions affecting the other allele of PROKR2 gene
could, however, result in a complete loss of function of the pro-
tein in affected individuals.

Two families with a phenotypic variability harboring FGFR1
missense mutations associated with NELF or GnRHR muta-
tions have recently been described (16). Similarly, Dodé et al.
(7) described a patient with Kallmann syndrome who carried
a heterozygous p.L173R mutation in PROKR2 and a missense
mutation in KAL1. Therefore, digenic models could account
for some of the phenotypic heterogeneity seen in Kallmann
syndrome and normosmic HH (7, 16). Nevertheless, previous
analyses of FGFR1, KAL1, GnRHR, GPR5, or KiSS-1 in the
Brazilian patients did not reveal any additional abnormalities
(9 –12, 17).

Interestingly, a novel homozygous nonsense PROKR2 mu-
tation (p.Y140X), located in the third transmembrane helix of
the receptor was identified in an anosmic boy with micropenis,
bilateral cryptorchidism and high arched palate. This p.Y140X
mutation probably results in a PROKR2 with complete loss of
function through the generation of an aberrant transcript that
can be unstable or encodes for a truncated protein, lacking the
carboxyl-terminal domain. The parents of this boy, who har-
bored the same nonsense mutation in the heterozygous state, had
had normal pubertal development, spontaneous fertility, and no
olfactory abnormalities. This further supports the idea that
PROKR2 haploinsufficiency is not sufficient to cause disease
phenotype.

Body weight and reproduction have been linked for decades,
but the neuroendocrine circuits that serve as convergence points

between these two systems are not completely identified (18).
Here, we observed that three of the five Kallmann syndrome
patients with PROKR2 mutations were obese and one 50-yr-old
female patient who carried the heterozygous p.L173R mutation
developed metabolic syndrome. Remarkably, Dodé et al. (7) re-
ported a patient with Kallmann syndrome carrying the heterozy-
gous p.R73C mutation of PROK2, who presented marked obe-
sity and suffered from a severe sleep disorder. Indeed, the
association between the PROK/PROKR2 system and obesity has
been previously demonstrated in rodents (19). The injection of a
prokineticin homolog into the arcuate nucleus of rat brains, a
region with high PROKR2 expression, leads to the suppression
of diurnal, nocturnal, deprivation-induced and neuropeptide Y-
stimulated feeding, indicating that the activation of this system
results in an anorexigenic response (19).

We expanded the repertoire of mutations of PROK2 and
PROKR2 in patients with HH with or without olfactory dys-
function. In addition, the presence of heterozygous deleterious
mutations involving PROKR2 in asymptomatic first-degree rel-
atives indicates that the haploinsufficiency of these genes is not
sufficient to cause HH phenotype. In contrast, the presence of
biallelic deleterious mutations is apparently sufficient to cause
Kallmann syndrome or normosmic HH.
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 Introduction 

 The prokineticin system comprises two closely related 
proteins, prokineticin-1 (PROK1; also called EG-VEGF) 
and prokineticin-2 (PROK2; also called Bv8), and their 
cognate G protein-coupled receptors, PROKR1 and 
PROKR2  [1, 2] . Prokineticins are cysteine-rich secreted 
proteins that were originally identified as potent agents 
mediating gut motility in the digestive system, but were 
later shown to promote diverse biological functions, in-
cluding normal development of the olfactory bulb and 
sexual maturation  [1] .

  The mature forms of PROK1 and PROK2 consist of 86 
and 81 amino acids, respectively  [1] . These proteins are 
approximately 50% homologous to each other and share 
the identical amino terminal hexapeptide (AVITGA), 
which is crucial for their biological activities  [2] . Both 
contain carboxyl-terminal cysteine-rich domains that 
form five disulfide bridges with conserved spacing. Sub-
stitutions, deletions and insertions to the conserved ami-
no-terminal hexapeptide or mutations affecting selected 
cysteine residues in the carboxy-terminal domain result 
in prokineticins without biological activity  [2] . 

 Key Words 

 Prokineticins  �  GnRH secretion  �  Kallmann syndrome  �  
Hypogonadotropic hypogonadism 

 Abstract 

 The prokineticin system comprises two multifunctional se-
creted proteins, prokineticin-1 (PROK1) and prokineticin-2 
(PROK2), and their cognate G protein-coupled receptors. The 
prokineticins were originally identified as endogenous regu-
lators of gastrointestinal motility. Currently, these bioactive 
peptides are involved in a wide spectrum of biological
functions, including angiogenesis, neurogenesis, circadian 
rhythms, nociception, hematopoiesis and immune response. 
Mice homozygous for null mutations in  Prokr2  or  Prok2  reca-
pitulate the human phenotype of Kallmann syndrome, ex-
hibiting severe atrophy of the reproductive system and hy-
poplastic olfactory bulbs. Indeed, the evidence from several 
naturally inactivating mutations in the  PROK2  and  PROKR2  
genes in patients with Kallmann syndrome and normosmic 
hypogonadotropic hypogonadism also indicate the essential 
role of PROK2 in olfactory bulb morphogenesis and GnRH 
secretion in humans.  Copyright © 2010 S. Karger AG, Basel 
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  PROK1, an angiogenic mitogen for endocrine gland 
vascular endothelium  [3] , is encoded by a small gene 
mapped on chromosome 1 (NCBI Gene ID: 84432). 
PROK2 is encoded by the  PROK2  gene on 3p13 and con-
tains 4 exons (NCBI Gene ID: 60675). The most active 
form of PROK2 with 81 amino acids is encoded by the 
exons 1, 2 and 4. Molecular cloning analysis has further 
identified a long form of the PROK2 peptide, PROK2L, 
with 21 additional amino acids, encoded by all 4 exons of 
 PROK2   [4] . PROK1 and PROK2 are expressed in the ad-
renal gland, brain, testis, intestinal tract, heart, bone 
marrow and peripheral blood  [5] . PROK1 is expressed in 
the ovary, uterus and placenta in response to hormonal 
changes across the menstrual cycle and during pregnan-
cy  [5, 6] . PROK2 exhibits circadian rhythmic expression 
in the suprachiasmatic nucleus  [7, 8] .

  Prokineticin receptors belong to the family of G pro-
tein-coupled receptors. PROKR1 and PROKR2 show 
strong similarity in their primary structure (87% homol-
ogy)  [9–11] . PROK1 and PROK2 can bind and activate 
both receptors, although they exhibited a slightly higher 
binding affinity for PROKR2 when compared with 
PROKR1. PROK2 has the highest affinity for both recep-
tors  [9–11] . PROK2L displays strong receptor selectivity 
for PROKR1 over PROKR2  [2, 4] . Activation of prokineti-
cin receptors, which couple to Gq protein, leads to mo-
bilization of calcium, stimulation of phosphoinositide 
turnover and activation of p42/p44 MAPK signaling 
pathways  [9–11] . The prokineticin receptors can also cou-
ple to Gi and Gs proteins  [4, 12] . PROKR1 shows prefer-
ential distribution in the peripheral tissues, whereas 
PROKR2 shows relatively localized distribution in the 
central nervous system  [9] .

   Prok2  and  Prokr2  are expressed in the ependymal and 
subependymal layers of the olfactory bulbs, preoptic area 
and median eminence in mice  [13, 14] . It has been dem-
onstrated that the prokineticins play an essential role in 
olfactory bulb morphogenesis  [14] , and this system may 
also be involved in the migration/survival of GnRH neu-
rons.

  Animal Models 

 The generation of Prok2 and Prokr2 knockout (KO) 
mice demonstrated the importance of these genes in nor-
mal olfactory bulb development and sexual maturation. 
Both Prok2 and Prokr2 KO mice displayed defects in the 
olfactory bulb, with Prok2 KO mice showing reduced ol-
factory bulb size, loss of normal olfactory bulb architec-

ture and accumulation of neuronal progenitors in the 
rostral migratory stream  [14] . Prokr2 KO mice showed 
olfactory bulb hypoplasia during early fetal development 
 [15] . 

  Several abnormalities in reproductive organs were 
also observed in the Prokr2 KO mice, including severe 
atrophy of the testes, ovaries, uterus, vagina and mam-
mary glands. Immunohistochemical analysis of  Prokr2  –/–  
mice showed an absence of GnRH-immunoreactive neu-
rons in the preoptic area and median eminence of the 
hypothalamus, which correlated with reduced mRNA 
levels of hypothalamic GnRH and pituitary gonadotro-
pins as well as decreased plasma levels of testosterone and 
FSH  [15] . Interestingly, GnRH neurons in  Prok2  –/–    mice 
were able to cross the cribriform plate to enter the central 
nervous system during embryonic development, but the 
neurons did not migrate into and populate the hypothal-
amus  [16] . The remarkable phenotypic similarities be-
tween  Prokr2  –/–  and  Prok2  –/–  mice and Kallmann syn-
drome in humans inspired the hypothesis that inactivat-
ing mutations in the prokineticin system could lead to 
anosmia and hypogonadotropic hypogonadism in hu-
mans.

  The rhythmic expression of PROK2 in the suprachias-
matic nucleus, the expression of PROKR2 in most pri-
mary target areas of the suprachiasmatic nucleus and the 
control of PROK2 expression/release by core clock genes 
 [7]  led to the evaluation of the circadian rhythms in  Prok2  
and  Prokr2  KO mice. As anticipated, these mice exhibited 
disruption of circadian rhythms, with reduced rhythmic-
ity of locomotor activity, body temperature and sleep
 [17–20] .

  Human  PROK2  and  PROKR2  Mutations 

 Kallmann syndrome is a complex developmental dis-
order combining congenital hypogonadotropic hypogo-
nadism with anosmia or hyposmia. This phenotype is re-
lated to failure of embryonic migration of GnRH and ol-
factory neurons  [21] . Kallmann syndrome is genetically 
heterogeneous  [22] . Loss-of-function mutations in  KAL1 , 
 FGFR1 ,  FGF8  or  CHD7  underlie either X-linked recessive 
or autosomal dominant forms of the disease  [23–28] . Hu-
man  PROK2  and  PROKR2  mutations were first described 
in 2006. Dodé et al.  [29]  studied a cohort of 192 patients 
with Kallmann syndrome, and mutations in  PROK2  and 
 PROKR2  were identified in 2 and 7% of the patients, re-
spectively. Since then, approximately nine different mu-
tations of  PROK2  and 24 mutations of  PROKR2  have been 
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reported in   patients with variable degrees of GnRH defi-
ciency and olfactory abnormalities ( fig. 1 a, b)  [16, 29–36] . 

  These mutations have been found in both male and 
female patients from a broad range of ethnic backgrounds 
 [16, 29, 30, 34] . Complete and partial hypogonadotropic 
hypogonadism as well as delayed puberty have been as-
sociated with  PROK2  and  PROKR2  mutations. Addition-
al clinical anomalies frequently described in patients 
with Kallmann syndrome caused by  KAL1  or  FGFR1  mu-
tations were rarely described in patients with  PROK2  or 
 PROKR2  mutations. Five cases of high arched palate  [30, 
36] , four cases of bimanual synkinesia  [34, 36] , three cas-
es of hearing loss  [34, 36] , three cases of pectus excava-
tum  [30, 34]  and one case of hypodontia were described 
 [36] . No cases of renal agenesis or cleft lip/palate were re-
ported.

  Prokineticins have been implicated in circadian 
rhythms, and it is speculated that patients with mutations 
in these genes may have circadian rhythm alterations. In 
one study, a Kallmann syndrome patient with a PROK2 
p.R73C mutation exhibited a severe sleep disorder, sug-
gesting a potential contribution of the PROKR2 signaling 
to physiological sleep-wake cycle  [29] . However, in an-
other recent study, patients with  PROKR2  or  PROK2  
 mutations did not show sleep abnormalities or circadian 
cortisol pattern alterations  [36] . A more detailed inves-
tigation is necessary to determine whether mutations in 
PROK2 or PROKR2 lead to disruption in circadian 
rhythms in humans.

  Initially, a genotype/phenotype association of the 
 PROK2  and  PROKR2  mutations in Kallmann syndrome 
was exclusively based on the absence of the genetic vari-
ants in control groups and their localization in conserved 
amino residues  [29] . Intriguingly, most of the described 
variants of  PROK2  and  PROKR2  were missense muta-
tions found in the heterozygous state, and only nine of 
them (3 in  PROK2 ,  fig. 1 a, and 6 in  PROKR2,   fig. 1 b) were 
identified in the homozygous state  [16, 30–32, 36] . Nota-
bly, segregation analysis of two homozygous deleterious 
mutations of  PROK2  (p.I55fsX1) and  PROKR2  (p.Y140X) 
revealed that asymptomatic relatives also carried the 
same mutations in the heterozygous state, indicating that 
haploinsufficiency was not sufficient to cause the hypo-
gonadotropic hypogonadism phenotype  [16, 30] . This 
finding was in agreement with the report that only ho-
mozygous null mice for  Prok2  or  Prokr2  exhibited abnor-
mal phenotypes  [15] . Therefore, the role of heterozygous 
mutations in  PROK2  and  PROKR2  remains unclear.

  Definitely one of the major challenges in the genetic 
investigation of human prokineticin defects is to under-

stand their inheritance pattern. Undiscovered mutations 
in promoter or intronic regions of the  PROK2  or  PROKR2  
genes in association with heterozygous mutations within 
the coding regions could explain some of the unresolved 
phenotype-genotype correlations. Another appealing 
possibility is the existence of digenic or oligogenic inher-
itance in some of these families with heterozygous  PROK2  
and  PROKR2  mutations. Indeed, approximately 10% of 
the patients with heterozygous mutations of  PROK2  or 
 PROKR2  harbored mutations in other genes ( table  1 ); 
however, the functional role of some of these genetic vari-
ants has not been well defined by in vitro studies  [29, 33–
36] . Alternatively, the presence of polymorphisms, epi-
genetic and environmental effects are other potential fac-
tors that should be considered.

  A comparative phenotypic study involving 55 patients, 
including 42 men and 13 women with Kallmann syn-
drome who carried either monoallelic or biallelic muta-
tions in  PROK2  or  PROKR2  was recently conducted by 
several groups of investigators in France  [36] . Male pa-
tients carrying biallelic mutations generally had a less 
variable and more severe reproductive phenotype than 
patients carrying monoallelic mutations. A high preva-
lence of both micropenis and cryptorchidism, and a low-
er mean testicular volume were noted in male patients 
with biallelic mutations. Their hormonal profile was also 
different, with lower testosterone, basal FSH and GnRH-
stimulated LH levels in patients with biallelic mutations. 
Interestingly, nonreproductive and nonolfactory clinical 
anomalies were restricted to Kallmann syndrome pa-
tients with monoallelic mutations  [36] .

  In vitro Functional Studies of  PROK2  and  PROKR2  

Mutants 

 In vitro functional studies of  PROK2  and  PROKR2  
mutants have been reported, establishing the causal role 
of mutations described in these genes  [16, 34, 37] . In a 
comprehensive study of 324 patients with either Kall-
mann syndrome or normosmic hypogonadotropic hypo-
gonadism, five mutations in  PROK2  and ten mutations in 
 PROKR2  were identified ( fig. 1a , b). The ability of PROK2 
mutant proteins to activate intracellular Ca 2+  mobiliza-
tion in cells expressing PROKR2 was assessed using an 
aequorin-based luminescent assay. The PROK2 muta-
tions p.C34Y, p.R73C and p.I55fsX1 resulted in inactiva-
tion or markedly reduced activity of the peptide ( table 2 ). 
The p.I55fsX1 is a frameshift mutation that introduces a 
premature stop codon, which results in the production of 
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a truncated protein that lacks the cysteine-rich domains 
critical for biological activity. The mutations p.C34Y and 
p.R73C are predicted to disrupt disulfide bond forma-
tion. However, a p.I50M mutation was not shown to affect 
the function of the peptide ( table  2 ). Indeed, both me-

thionine and isoleucine are neutral amino acids and, 
therefore, this amino acid change at codon 50 of the 
PROK2 does not result in a significant alteration of pro-
tein charge. A p.A24P mutation, located in the signal pep-
tide, was not tested  [34] .

a

b

  Fig. 1.  Mutations identified in PROK2 and PROKR2. The muta-
tions identified in the heterozygous state are shown in red, the 
mutations identified in both homozygous and heterozygous states 
are shown in gray and the mutations identified only in the homo-
zygous state are shown in green.  a  Peptide sequence of PROK2 (81 

amino acids) with the signal peptide (27 amino acids, shown in 
light blue). Exon 1 includes the signal peptide and the amino acids 
shown in dark blue. Exon 2 is shown in pink and exon 4 in yellow. 
Exon 3 is not shown. No mutations have been identified in exon 
3.  b  Schematic representation of PROKR2.   
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  Some mutations identified in  PROKR2  were tested us-
ing experiments that measured cell surface expression, 
ligand binding and signal transduction through the acti-
vation of G  � q , calcium mobilization (aequorin-based lu-
minescence, Fluo-4 fluorescence) and MAPK pathway 
activation (Egr1-luciferase)  [34, 37] . The amount of the 
receptor in the plasma membrane was quantified by ELI-
SA in nonpermeabilized cells and compared to perme-
abilized cells. Mutations in the extracellular loops severe-
ly compromised signal transduction ( table 3 ). These mu-
tations most likely interfere with ligand binding, as shown 
in the binding study of the mutation p.Q210R located in 
the second extracellular loop  [37] . The mutations in the 

intracellular loops and in the carboxy-terminal domain 
affect the function of the receptor to variable degrees ( ta-
ble 3  and  fig. 1b ). 

  The exact mechanisms by which each of these muta-
tions affect the function of the receptor are not known, 
but it is likely that they can interfere with G protein acti-
vation or with the correct transport of the receptor to the 
plasma membrane. This last hypothesis of impaired re-
ceptor trafficking is most likely for mutations in the 
transmembrane domains of the receptor, particularly for 
those changes that occur in amino acids that are highly 
conserved among species and among G protein-coupled 
receptors in general, such as p.L173R, p.W178S and

Table 1. E ight patients who harbored PROKR2 mutations associated with other gene defects

Patient Mutations Diagnosis Functional consequence References

1 PROKR2 p.L173R + KAL1 p.S396L KS PROKR2: f signaling
KAL1: not reported

[29, 36]

2 PROKR2 p.L173R + KAL1 p.E514K 
(polymorphism -rs28937309)

KS PROKR2: f signaling
KAL1: altered function

[33]

3 PROKR2 p.V115M + PROK2
p.A24P

KS PROKR2: f signaling
PROK2: not reported

[34]

4 PROKR2 p.S202G + GnRH1
p.R31C + FGFR1 p.I239T

nIHH PROKR2: not reported
GnRH1: not reported
FGFR1: not reported

[35]

5 PROKR2 p.R85L + FGFR1
p.A604T

KS PROKR2 and FGFR1:
not reported

[36]

6 PROKR2 p.L173R + KAL
p.R423X

KS PROKR2: f signaling
KAL1: PTC

[36]

7 PROKR2 p.R268C + KISS1R
p.A189T

KS PROKR2: f signaling
KISS1R: not reported

[36]

8 PROKR2 p.V331M + GNRHR
p.R240Q

KS PROKR2: f signaling
GnRHR: not reported

[36]

K S = Kallmann syndrome; nIHH = normosmic isolated hypogonadotropic hypogonadism; PTC = prema-
ture termination codon.

Table 2. F unctional effects of PROK2 mutations as determined by in vitro studies

Mutation Calcium mobilization Potential mechanism References

p.C34Y no activity disruption of disulfide bridges [34]
p.I50M similar to wild-type does not alter the hydrophobic properties of the amino acids [34]
p.I55fsX1 no activity truncated protein [16, 34]
p.R73C 60%f disruption of disulfide bridges [34]
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p.P290S. These mutations resulted in reduced receptor 
levels in the plasma membrane  [37] . Indeed, W178 and 
P290 are the most highly conserved amino acids in trans-
membrane domains 4 and 6, respectively. Notably, a 
dominant negative effect of any of these PROKR2   mis-
sense mutants on the wild-type receptor was not found in 
vitro  [37] .

  Reversible Hypogonadotropic Hypogonadism

due to PROKR2 Mutations 

 A homozygous PROKR2 mutation, p.V274D, was 
identified in a male Kallmann syndrome patient who had 
presented with absent puberty. After 3.5 years of treat-
ment with hCG and testosterone, he presented with re-
versal of hypogonadism after discontinuing hormonal 
therapy. He maintained oligospermia and testosterone 
levels in the low normal range for 2 years without any 
treatment  [32] . In vitro   studies were not performed to as-
sess the effect of this mutation on receptor function. If 
p.V274D is an inactivating mutation, then this report sug-
gests that PROKR2   can also regulate reproduction be-

yond the stage of embryonic GnRH neuronal migration, 
as has been suggested for FGFR-1. 

  The presence of oligospermia in a patient with a ho-
mozygous  PROKR2  mutation raises the issue of the role 
of the prokineticins in spermatogenesis. The long and 
short forms of PROK2 are expressed in human spermato-
cytes and PROKR2 is expressed in endothelial cells of the 
testis interstitium  [38] . It is possible that the homozygous 
 PROKR2  p.V274D mutation contributes directly to the 
oligospermia in this patient. In support of this possibility, 
a patient with normosmic hypogonadoptropic hypogo-
nadism and a heterozygous p.W178S  PROKR2  mutation 
presented with LH and FSH levels suggestive of GnRH 
deficiency as well as primary gonadal resistance  [34] . The 
precise roles of PROK2 and PROKR2 in reproduction 
need further study for a better understanding.

  Conclusions 

 The inactivation of the PROK2 system leads to defec-
tive olfactory morphogenesis and hypogonadism in mice 
and humans. Several mutations in  PROK2  and  PROKR2 

Table 3. F unctional effects of PROKR2 mutations as determined by in vitro studies

Mutation Calcium
mobilization

MAPK
activation

Binding assay P ROKR2 quantification by ELISA Ref.
per meabilized cells nonpermeabilized cells

Mutations that affect ligand binding
p.Q210R 60%f N/A 95%f 10%f 10%f [37]
p.Y113H 80%f 90%f N/A N/A N/A [34]
p.V115M 80%f 70%f N/A N/A N/A [34]

Mutations that affect plasma membrane expression
p.L173R 40–60%f 95%f 80%f 50%f 80%f [34, 37]
p.W178S 80%f no activity no binding 60%f 90%f [34, 37]
p.S188L no activity no activity N/A N/A N/A [34]
p.P290S no activity N/A no binding 60%f 90%f [37]

Mutations that affect G protein interaction
p.R85C 40%f 10%f 60%f 40%f 40%f [34, 37]
p.R85H 40%f N/A 70%f 40%f 40%f [37]
p.R164Q 60%f 90%f = 20%f 20%f [34, 37]
p.R248Q 40%f = N/A N/A N/A [34]
p.R268C 20%f N/A 40%f 20%f 20%f [37]
p.V331M 40–60%f = 50%f 30%f 30%f [34, 37]
p.R357W 60%f = N/A N/A N/A [34]

Mutations that do not affect PROKR2 function
p.M323I = N/A = 30%f 40%f [37]

Cal cium mobilization experiments: aequorin-based luminescence assay or Fluo-4. MAPK activation experiments: Egr-1 luciferase 
activity. N/A: Not available; =: activity similar to wild-type.
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 have been found in heterozygous, homozygous and com-
pound heterozygous states in Kallmann syndrome and 
normosmic isolated hypogonadotropic hypogonadism, 
suggesting a complex mode of inheritance. A monogen-
ic recessive mode of transmission has been demonstrated 
clearly, but in very few cases. Remarkably, many of the 
heterozygous mutations of  PROKR2  have also been iden-
tified in clinically unaffected individuals, raising the 
question of their actual contribution to the hypogonado-
tropic hypogonadism phenotype. Moreover, a dominant 
negative effect of the heterozygous mutations of  PROKR2  
was not demonstrated by in vitro studies, arguing against 
a monogenic dominant transmission. Potential digenic 
and oligogenic transmissions have often been suggested; 

however, further studies will be necessary to confirm the 
actual pathogenic role of heterozygous PROKR2 muta-
tions.
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