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Resumo 

 
Ferreira NGBP. Investigação molecular por exoma em pacientes 
consanguíneos com hipopituitarismo congênito [tese]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

Introdução: O hipopituitarismo congênito é a deficiência de um ou mais 
hormônios hipofisários, sendo muito comum a deficiência do hormônio de 
crescimento (GH). Objetivo: Este trabalho teve por objetivo avaliar o exoma 
de pacientes com hipopituitarismo congênito, filhos de pais consanguíneos, 
para determinar o diagnóstico molecular e fazer a correlação genótipo-
fenótipo nessa população de alta suscetibilidade. Pacientes e Métodos: 
Avaliação do exoma em 16 pacientes com hipopituitarismo congênito, filhos 
de pais consanguíneos, acompanhados no ambulatório de hipopituitarismo 
da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento. Foram excluídos 19 
pacientes com diagnostico molecular previamente estabelecido. Resultados: 
Na filtragem de variant call formats (VCF), em busca de variantes alélicas 

deletérias e mutation annotation format (MAF)  1%, foram encontrados dois 

casos: paciente 1, com variante alélica no gene GH1 c.171delT (p.Phe 
57Leufs*43) classificada pelo ACMG como patogênica, e paciente 2, com 
variante alélica no gene CDH2 c.865G>A (p.Val289Ile), cujo estudo funcional 
demonstrou redução na agregação celular da variante p.Val289Ile, sendo 
classificada como provavelmente patogênica pelo ACMG. Conclusão: O 
exoma permitiu fazer o diagnóstico molecular em 12,5% (2/16) dos pacientes 
com hipopituitarismo congênito, filhos de pais consanguíneos. E se somado 
aos 19 pacientes com diagnóstico molecular previamente determinado, 
elevou a capacidade de diagnóstico molecular dessa população altamente 
suscetível para 53,8% (21/39).  

 

Descritores: Hipopituitarismo; Exoma; Consanguinidade; Anormalidades 
congênitas; Nanismo hipofisário; Análise molecular.  
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Abstract 

 
Ferreira, NGBP. Molecular investigation by exome in consanguineous 
patients with congenital hypopituitarism. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

Introduction: Congenital hypopituitarism is a deficiency of one or more 
pituitary hormones, with growth hormone (GH) being very common. 
Objective: This study aimed to evaluate the exome of patients with congenital 
hypopituitarism, children of consanguineous parents, to determine the 
molecular diagnosis and make the genotype-phenotype correlation in this 
highly susceptible population. Patients and Methods: Exome evaluation in 16 
patients with congenital hypopituitarism, children of consanguineous parents, 
followed at the hypopituitarism clinic of the Developmental Endocrinology 
Unit. Nineteen patients with a previously established molecular diagnosis 
were excluded. Results: In filtering variant call formats (VCF), looking for 

deleterious allelic variants and mutation annotation format (MAF)  1%, two 

cases were found: patient 1, with allelic variant in the GH1 gene c.171delT 
(p.Phe 57Leufs*43) classified by ACMG as pathogenic, and patient 2, with an 
allelic variant in the CDH2 gene c.865G>A (p.Val289Ile), whose functional 
study of cell-cell adhesion evaluation showed a reduction in aggregation of 
cells transfected with the p.Val289Ile variant, being classified as probably 
pathogenic by the ACMG. Conclusion: The exome allowed the molecular 
diagnosis to be made in 12.5% (2/16) of patients with congenital 
hypopituitarism, children of consanguineous parents, which, added to the 19 
patients with a previously determined molecular diagnosis, increased the 
molecular diagnosis capacity of this highly susceptible population to 53.8% 
(21/39). 

Descriptors: Hypopituitarism; Exome; Consanguinity; Congenital 
abnormalities, Dwarfism pituitary; Cytogenetic analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Anatomia e fisiologia hipofisária 

 

A hipófise é uma glândula localizada na sela túrcica do osso 

esfenoide, na base do crânio, que coordena vários processos fisiológicos 

importantes do organismo por meio de produção e secreção de hormônios 

tróficos com ação em órgãos periféricos. Sua função está sob controle do 

sistema nervoso central por meio de neuropeptídeos hipotalâmicos que 

atingem a hipófise pela haste hipofisária e pelo mecanismo de 

retroalimentação negativa exercido pelos hormônios periféricos produzidos 

em seus órgãos-alvo 1; 2 . 

 

FONTE: adaptado Schneider et al., 2007
 1
 

Figura 1 -  Esquema representativo da regulação do eixo hipotálamo-
hipófise-alvo periférico  
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Essa glândula é dividida conceitualmente em adeno-hipófise (AH) e 

neuro-hipófise (NH). A AH é composta por lobo anterior, lobo intermediário e 

parte tuberal. O lobo anterior produz hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), 

hormônio estimulante da tireoide (TSH), hormônio de crescimento (GH), 

prolactina (PRL), hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante 

(FSH). O lobo intermediário produz hormônio melanotrófico (MSH) em vários 

mamíferos; entretanto, em humanos, normalmente, involuiu no terceiro 

trimestre da gestação, deixando apenas vestígios rudimentares dispersos 

nos lobos anterior e posterior. A parte tuberal envolve a eminência média e a 

haste infundibular do hipotálamo e representa uma fina camada de células 

de função pouco conhecida, mas a presença de receptores de melatonina 

sugere a participação na regulação fotoperiódica da secreção dos hormônios 

hipofisários 3. 

A NH é composta por lobo posterior, eminência média e infundíbulo. 

O lobo posterior armazena e secreta hormônio antidiurético (ADH) e 

ocitocina. A eminência média é a região que libera neuropeptídeos, que são 

transportados pela circulação porta-hipofisária até a AH e regulam sua 

função. O infundíbulo é composto por vasos da circulação porta e tratos 

nervosos e, juntamente com a parte tuberal que o envolve, forma a haste 

hipofisária 3 . 

O hipotálamo secreta fatores estimulatórios e inibitórios da secreção 

hormonal, regulando o eixo hipotálamo-hipófise-glândula-alvo. Esses 

hormônios são os seguintes: liberador do hormônio de crescimento (GHRH), 
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hormônio liberador de tireotrofina (TRH), liberador de corticotrofina (CRH) e 

liberador de gonadotrofinas (GnRH), além da somatostatina e dopamina. 

A organogênese hipofisária resulta de uma complexa interação de 

vias de sinalização, levando à expressão coordenada de fatores de 

transcrição em período e região específicos, e de um balanço adequado 

entre proliferação e diferenciação celular 4.  

 

1.2 Hipopituitarismo 

 

Hipopituitarismo é o resultado da redução completa ou parcial dos 

hormônios hipofisários ou de fatores liberadores hipotalâmicos que 

estimulam a hipófise 2; 5. A prevalência é de aproximadamente 45 casos por 

100 mil, com incidência de cerca de 4 casos por 100 mil por ano 6. 

As etiologias do hipopituitarismo podem ser atribuídas a causas 

adquiridas ou congênitas. As lesões tumorais hipofisárias (adenomas 

funcionantes e não funcionantes) e as lesões cerebrais traumáticas são as 

mais comuns 7. 

Outros distúrbios que causam as deficiências hormonais hipofisárias 

incluem traumas (perinatais, cirúrgicos ou irradiações), lesões tumorais não 

hipofisárias (craniofaringiomas, meningiomas, gliomas e metástases), 

patologias (infiltrativas, autoimunes, inflamatórias, vasculares, infecciosas), 

medicamentos, causas idiopáticas e genéticas 8. 
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1.3 Hipopituitarismo congênito 

 

O hipopituitarismo congênito é raro, sendo um diagnóstico de 

exclusão quando causas evidentes já foram descartadas. E sua incidência é 

estimada entre 1: 3.500 – 10.000 nascimentos 9 . 

As mutações nos fatores de transcrição alteram a coordenação da 

expressão de proteínas e, consequentemente, a embriogênese  

hipofisária 2. Os principais fatores de transcrição envolvidos na 

embriogênese hipofisária associada a mutações descritas em pacientes com 

hipopituitarismo são os seguintes: HESX1, LHX4, LHX3, SOX3, SOX2, 

OTX2, GLI2, PROP1 e POU1F1 10. 

O diagnóstico molecular em gene específico foi baseado na 

investigação detalhada com anamnese e exames clínicos, laboratoriais e 

radiológicos para determinar qual fator de transcrição deveria ser rastreado a 

partir do conhecimento de nocaute de genes envolvidos na embriogênese 

hipofisária dos modelos animais. A confirmação foi fornecida pelo 

sequenciamento de Sanger desses genes específicos ou por fatores de 

transcrição 11 . 

Apesar de haver alterações moleculares pelo método de Sanger em 

genes do desenvolvimento hipofisário causadores de distúrbios hipofisários, 

a grande maioria dos pacientes portadores de hipopituitarismo não possuem 

diagnóstico molecular 12. Como demonstrado em metanálise de 21 estudos 

realizada por Rienzo et al., o diagnóstico molecular foi descrito em 12,4% da 
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população estudada, sendo 11,2% em casos esporádicos e 63% em casos 

familiares 13. 

O advento de novos equipamentos e o avanço de novas técnicas de 

biologia molecular com análise da região traduzida do genoma, denominada 

exoma, permitiram a identificação de novas ou raras variantes alélicas. E, 

em consequência, permitiram também a correlação do fenótipo ao genótipo 

em genes não associados previamente ao hipopituitarismo. Entre eles, 

destacam-se IGSF1, ARNT2, TGIF1, NFKB2, PNPLA6, GPR161, IFT172, 

CDON e KCNQ1. Os genes IGSF1 14 e KCNQ1 15 foram descritos em 

famílias não aparentadas, e o ARNT (16), em família consanguínea.  

 

1.4 Genética da consanguinidade  

 

Estimativas recentes indicam que até 10,4% da população mundial é 

casada com familiar ou advém de união consanguínea 16. Existe 

variabilidade de prevalência de uma população para outra, dependendo de 

etnia, religião, cultura e geografia. 

A endogamia aumenta o nível de homozigotos e transmição em um 

padrão de herança recessiva, sendo, do ponto de vista evolutivo, 

desfavorável para a espécie e, atualmente, vem se tornando um importante 

objeto de análises clínicas.  

Diante disso, estudos epidemiológicos globais revelaram que os 

casamentos consanguíneos foram significativamente associados com maior 

suscetibilidade a várias formas de doenças 17. 
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2 RACIONAL DO TRABALHO 

 

O avanço do diagnóstico molecular pelo exoma associado à 

endogamia, bem como sua maior suscetibilidade a defeitos genéticos, foi o 

fator motivador para o uso da técnica de sequenciamento paralelo em larga 

escala (SPLE), em particular o exoma, na determinação do diagnóstico 

molecular em pacientes com hipopituitarismo congênito filhos de pais 

consanguíneos.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo geral  

 

Analisar o exoma em pacientes portadores de hipopituitarismo 

congênito de filhos de pais consanguíneos (HC FPC).  

 

3.2  Objetivos específicos 

 

-  Identificar novas variantes alélicas em genes associados ao 

hipopituitarismo em pacientes com HC FPC. 

-  Correlacionar o genótipo com o fenótipo dos pacientes. 

-  Analisar a segregação familiar.  

-  Realizar o estudo funcional.  
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4 CASUÍSTICA 

 

4.1 Considerações éticas  

 

Esta pesquisa (CAAE: 19793419.1.0000.0068) foi aprovada pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq), da 

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 

Paulo (HCFMUSP) e dispensa o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) por ser análise de banco de dados de bioinformática. 

 

4.2 Seleção da amostra  

 

Em um total de 318 pacientes portadores de distúrbios do 

desenvolvimento hipofisário cadastrados no ambulatório de Endocrinologia 

do Desenvolvimento do Hospital das Clínicas, 36 deles eram filhos de pais 

consanguíneos. Desses 36 pacientes, 19 apresentaram diagnóstico 

molecular prévio nos genes PROP1, HESX1, GH1, promotor GH1, GHRHR, 

e 17 sem diagnóstico molecular. Desse grupo, 16 pacientes foram 

selecionados e 1 paciente foi excluído por não ter DNA disponível para 

análise (Figura 2). Os heredogramas das 16 famílias estão representados no 

Apêndice A. 
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Figura 2 -  Esquema representativo da seleção da amostra dos pacientes 

 

 

As amostras de sangue para extração de DNA genômico a partir de 

leucócitos periféricos pela técnica de salting out foram coletadas e 

encaminhadas para realização do exoma 18. 

 

4.3 Pacientes  

 

Os 16 pacientes analisados tiveram uma distribuição por sexo com 

uma relação de 3:1 (12 homens para 4 mulheres). A média de idade ao 

diagnóstico foi de 14,2 ± 9,4 anos. O score do desvio padrão (DP) da altura 

ao diagnóstico foi de -4,5 ± 1,7.  

A maioria dos pacientes, total de 12, apresentou deficiência hormonal 

hipofisária múltipla (DHHM), e os demais, deficiência do hormônio de 

crescimento isolada (DGHI). 
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Em apenas três casos, houve relato de parto traumático, que pode ser 

considerado causa mecânica de hipopituitarismo adquirido.  

Nessa população, 12 pacientes apresentaram neuro-hipófise ectópica 

(NHE) na ressonância magnética (RM) da sela túrcica, e 13, adeno-hipófise 

hipoplásica (Tabela 1). 

  

Tabela 1 -  CaracterÍsticas clínicas e de imagem dos pacientes selecionados 

para estudo de exoma 
 

Sexo  (M:F) 12 : 04 

Idade (1ª consulta) 14,2 ± 9,4 

Z altura (1ª consulta) -4,5 ± 1,7 

DGHI : DHHM 04 : 12 

História de parto traumático 03 

Neuro-hipófise ectópica 12 

Adeno-hipófise hipoplásica 13 

M: masculino; F: feminino; DGHI: deficiência do hormônio de crescimento isolada; DHHM: deficiência 
hormonal hipofisária múltipla; Z: desvio padrão 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1 Avaliação clínica 

 

A altura dos pacientes foi mensurada através de estadiômetro de 

precisão milimétrica, e o escore de desvio padrão (Z) da altura foi calculado 

usando padrões britânicos de referência para sexo e idade 19. O peso foi 

mensurado em balança digital comum. O grau de desenvolvimento puberal 

foi avaliado de acordo com a classificação de Tanner 20; 21. 

 

5.2 Avaliação hormonal 

 

A avaliação hormonal hipofisária foi realizada por meio de dosagens 

séricas basais e testes dinâmicos como previamente publicados por Otto et 

al. 22.  

 

5.3 Avaliação por imagem  

 

A idade óssea foi determinada no raio x simples de mão e punho de 

acordo com o método de Greulich & Pyle 22. 

A região hipotálamo-hipofisária foi avaliada por RM utilizando-se um 

aparelho GE modelo Signa de 1,5 Tesla (Milwaukee, Wisconsin, USA), 

obtendo-se planos coronais e sagitais, no Instituto de Radiologia do 

HCFMUSP 22.  
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5.4 Avaliação molecular 

 

5.4.1 Extração de DNA genômico 

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

periférico de paciente pela técnica de salting out 18.  

 

5.4.2 Sequenciamento do exoma 

Os exomas foram realizados em quatro laboratórios como descrito na 

Tabela 2: 1) Laboratório da Universidade de Michigan com colaboração da 

Profa. Sally A. Camper, 2) Laboratório de Sequenciamento em Larga Escala 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (SELA – FMUSP), 

3) Theragen Etex (Seul, Coreia do Sul) e 4) Laboratório Fleury (São Paulo, 

Brasil). 

Na Universidade de Michigan, os sequenciamentos de sete exomas 

foram realizados no Sequencing Core utilizando kit Nimblegen v3 da Roche 

para preparação de biblioteca, sendo dois exomas realizados em trio 

(famílias 13 e 14) e cinco isolados (2, 5, 6, 9, 11).  

No SELA da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), foram sequenciados oito exomas com kit da Agilent, SureSelect 

v6, sendo dois exomas em trio (famílias 15 e 16) e seis exomas isolados 

(famílias 1, 3, 4, 7, 10, 12).  

No Theragen Etex, foi realizado um exoma isolado (família 8), 

utilizado kit da Agilent, SureSelect v5.  
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No Laboratório Fleury, foi realizado um exoma em trio, bem como a 

busca de alteração no número de cópias (em inglês, copy number 

variation) (CNV) (família 2), com o kit Twist para preparação da biblioteca.  

O exoma da família 2 foi realizado no laboratório de Michigan e 

posteriormente no laboratório Fleury, para confirmação dos achados.  

 

Tabela 2 -  Representação dos laboratórios e divisão das famílias em trio 
ou isoladamente 

 

Laboratórios Famílias em trio Probando isolado Análise da CNV  

Michigan 13 e 14 2, 5, 6, 9, 11 - 

SELA – FMUSP 15 e 16 1, 3, 4, 7, 10, 12 - 

Theragen Etex - 8 - 

Fleury 2 - 2 

SELA: Laboratório de sequenciamento em larga escala da FMUSP; CNV: alteração no número de 
cópias 

 

 

A plataforma utilizada para sequenciamento foi a HiSeq 2000 e 2500 

da Illumina, com a configuração de paired-end reads.  

As amostras foram armazenadas e submetidas à avaliação da 

qualidade do sequenciamento pelo FASTQC. A avaliação foi realizada 

através de gráficos, demonstrando a qualidade do sequenciamento como 

um todo. 

Após checagem da qualidade do sequenciamento, o programa bwa-

mem foi utilizado para o alinhamento dos reads à sequência referência hg19, 

dando origem aos arquivos de mapeamento (BAM). Esses mesmos arquivos 
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foram utilizados para análise de cobertura de extensão e profundidade dos 

genes, feitos pelo programa Qualimap 23; 24.  

Valores maiores que 95% são considerados como boa cobertura dos 

reads mapeados na região alvo e da leitura da região alvo no mínimo 10x de 

cobertura em profundidade.  

Os reads duplicados, que são aqueles provenientes da etapa de 

polymerase chain reaction (em português, reação em cadeira da 

polimerase) (PCR) do preparo de biblioteca, foram removidos pelo software 

PICARD 25.  

Para detecção das variantes alélicas (SNV - single nucleotide 

variant, em português, variação de único nucleotídeo e pequenas inserções 

ou deleções), foram utilizados o software Genome Analysis Toolkit (GATK) 

para as amostras geradas na Universidade de Michigan e na Theragen 

Etex (Seul, Coréia do Sul) e o software Freebayes para as amostras 

geradas no SELA – FMUSP e no Laboratório Fleury. Esse passo dá origem 

ao arquivo variant call format (VCF). Por fim, as variantes foram anotadas 

pelo programa ANNOVAR, utilizando diversos bancos de dados de 

frequência populacional, como o Genome Aggregation Database 

(gnomAD), 1000 Genomes, Arquivo Brasileiro Online de Mutações 

(ABraOM) e SELA, além de algoritmos de predição in silico para variantes 

missense 26; 27; 28; 29 (Figura 3). 
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SPLE: sequenciamento paralelo em larga escala; BAM: arquivo de mapeamento; VCF: 
variant call format 

Figura 3 - Passos do sequenciamento do exoma 
 

5.4.3 Análise da alteração no número de cópias (CNV)  

A análise da alteração no número de cópias (CNV) do probando da 

família 2 foi feito pelo laboratório Fleury a partir do exoma gerado pelo 

laboratório. Para essa análise, foi utilizado o DRAGEN copy number 

variation pipeline, da Illumina, que detecta alteração a partir de três éxons 

contíguos 30. 

 

5.4.4 Análise de dados  

Os pacientes analisados isoladamente (Tabela 2) foram filtrados 

pelo modelo de herança autossômica recessiva em homozigose (1/1 

paciente).  

As famílias 3, 4, 5 e 9 foram analisadas em trio (probando, pai e 

mãe), descritos na tabela 2. As filtragens em trio foram realizadas pelos 
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modelos de heranças autossômicas recessivas em homozigose (paciente 

1/1 e pais 0/1), ligado ao X (cromossomo X, paciente /1, mãe 0/1 ou 1/2, 

pai não contém /1), autossômica dominante de novo (DN) (0/1 paciente e 

0/0 pais) e autossômica recessiva em heterozigose composta (HC) 

(paciente 0/1, pais 0/0 ou 0/1).  

A família 2, como demostrado na Tabela 2, foi filtrada tanto 

isoladamente quanto em trio e foi feita ainda análise da CNV.  

Posteriormente, foram selecionadas as variantes alélicas com 

frequência menor ou igual a 1% (MAF) em bancos de dados internacionais 

(gnomAD e 1000 genomes), nacionais (ABraOM) e interno (SELA). Entre 

as variantes raras, foram selecionadas aquelas na região exônica ou de 

splicing, que causassem alteração na proteína (missense, indel frameshift, 

stop gain ou loss).  

A fim de selecionar uma variante que explicasse o fenótipo, foram 

selecionadas aquelas consideradas patogênicas nos sites de predição in 

silico (SHIFT, Polyphen, Mutation Assessor, Mutation Taster, FATHMM, 

DANN, LIST-S2, DEOGEN2, EIGEN, MVP, REVEL, M-CAP e PrimateAI) e 

avaliadas quanto à descrição prévia no Online Mendelian Inheritance in 

Man (OMIM), ClinVar e Genecards.  

Caso a variante estivesse ausente em homozigose nos bancos de 

dados populacionais, seguiu-se para pesquisa de expressão do gene na 

hipófise no Genotype-Tissue Expression (GTEx) e na busca por modelos 

animais em camundongos knockout, no Mouse Genome Informatics (MGI), 

ou em zebrafish, no Zfin, a fim de evidenciar a relação genótipo-fenótipo. 
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Para confirmação da veracidade da variante, foi utilizado o programa 

Integrative Genomics Viewer (IGV) do Broad Institute 

(http://software.broadinstitute.org/software/igv/), para visualização dos reads 

gerados no sequenciamento alinhados ao genoma referência.  

As variantes candidatas selecionadas como possíveis causadoras de 

doença foram confirmadas por Sanger e analisadas quanto à segregação 

familiar.  

Os critérios da American College of Medical Genetics (ACMG) foram 

aplicados para classificar a patogenicidade da variante alélica. A ferramenta 

de classificação pode ser encontrada no site: www.varsome.com (Figura 4).  

 

http://www.varsome.com/
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VCF: variant call format; EXAC: Exome Aggregation Consortium; SELA: laboratório de 
sequenciamento em larga escala da FMUSP; MAF: mutation annotation format; MA: 
mutation assessor; MT: mutation taste; FATHMM: Functional Analysis Through Hidden 
Markov Models; OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man; IGV: Intregative Genome 
Viewer; ACMG: American College of Medical Genetics 

 

Figura 4 - Fluxograma da filtragem dos exomas 

 

No sequenciamento por Sanger da variante alélica do gene CDH2 

c.865G>A (p.Val289lle) no éxon 7, foram utilizados o primer Forward: 

5’aggtctaaaatgaacctttttggaa3’ e o primer Reverse: 5’tgtgtgcaaattatttggctgtg3’. A 

temperatura de anelamento ideal para esse primer foi de 46 °C. Diante 

disso, seguiu-se a avaliação desse fragmento com utilização da amostra da 

paciente 2, conforme reação demonstrada na Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 -  Protocolo da reação utilizada para amplificação do fragmento do 
éxon 7 do gene CDH2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da VCF anotada

Seleção das variantes pelo modelo de herança  

Seleção de variantes alélicas raras em bancos de dados mundiais

(GnomAD, Exac, 1000 Genomes) e nacionais (SELA, ABRAOM) 

Seleção das variantes exônicas ou em sítios de splicing

Avaliação de patogenicidade em sites de predição in 

silico: seleção das variantes preditas como deletérias

Variantes candidatas selecionadas

Gene possível causador da doença 

MAF £ 1% 

MA, MT
Polyphen

SHIFT

FATHMM

Verificação da 
variante no OMIM, 

Clinvar, Genecards.

- Confirmação visual no IGV 

- Confirmação pelo Sanger

- Segregação familiar

- Classificação pelo ACMG
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Reagente Quantidade em ul 

10 pmol primer F (10 pmol/ul) 1 

10 pmol primer R (10 pmol/ul) 1 

1x green buffer (5x) 5 

1U enzima Go Taq DNA Polymerase (5U/ul) 0,2 

200 uM dNTP (10 mM) 0,5 

1 mM MgCl2 (25 mM) 1 

ddH2O 15,3 

Volume final 25 

F: forward, R: reverse, dNTP: desoxirribonucleotídeos fosfatados, ddH2O: double distilled 
water 

 

E também foi realizado o sequenciamento por Sanger da variante 

alélica do gene GH1 c.171delT (p.Phe57Leufs*43) no éxon 2 com os primers 

Forward: 5’acctagctgcaatggcta3’ e primer Reverse: 3’ggccctacaggttgtcttcc5’. A 

temperatura de anelamento ideal para amplificação do fragmento desejado 

foi de 62 °C. A reação utilizada para a amplificação desse fragmento com a 

utilização da amostra da paciente está descrita na Tabela 4.  

 
Tabela 4 -  Protocolo da reação utilizada para amplificação do fragmento do 

éxon 2 do gene GH1 
 

Reagente Quantidade em ul 

10 pmol primer F (10 pmol/ul) 2 

10 pmol primer R (10 pmol/ul) 2 

1x green buffer (5x) 10 

1U enzima Go Taq DNA Polymerase (5U/ul) 0,5 

400 u M dNTP (10 mM) 1 

ddH2O 33,5 

Volume final 50 

F: forward, R: reverse, dNTP: desoxirribonucleotídeos fosfatados, ddH2O: double distilled 
water 
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Nas análises das duas variantes alélicas após o término da ciclagem, 

as amostras foram submetidas à eletroforese, corridas em gel de agarose a 

1% com o marcador de peso molecular Low DNA e purificadas com a 

enzima Exosap.  

   s a  uri ica ão, o  aterial  oi su  etido   rea ão de 

sequenciamento em termociclador, utilizando o kit ABI Prism®
 

BigDye 

Terminator (Perkin Elmer) com 1 ul de Big Dye Terminator, 3 ul do ta  ão 

de sequenciamento e 5 pmol de um dos primers es ec  icos  ara cada 

rea ão e co  as se uintes eta as do  rotocolo: 25 ciclos de 96 °C por 10 

segundos, 50 °C por 5 segundos e 60 °C por 4 minutos. Os produtos dessa 

rea ão foram precipitados segundo o protocolo do isopropanol/etanol. Esse 

 rotocolo consiste na incu a ão co  iso ro anol a  5   or  5  inutos, 

centri u a ão  or 30  inutos e retirada do so renadante, se uida de 

incu a ão co  etanol a  0 , centri u a ão  or  5  inutos e retirada do 

so renadante.    s seca e  da  laca, as a ostras  ora  su  etidas   

eletro orese ca ilar e  se uenciador auto  tico ABI Prism®
 
3130xl Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA). O eletroferograma gerado 

foi analisado pelo programa Sequencher 4.9 (Gene Codes Corporation, Ann 

Arbor, MI, USA).  

 

5.4.5 Estudo funcional do gene CDH2 

O estudo funcional foi realizado no laboratório da Profa. Sally A. 

Camper na Universidade de Michigan.  
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As linhagens celulares de fibroblastos de camundongos L1 e L929 

foram escolhidas para realização do experimento, pois não expressam 

caderinas endógenas e estão bem estabelecidas para avaliar os efeitos da 

expressão das caderinas na agregação celular 31; 32. 

A linhagem de fibroblastos de camundongos L1 foi cultivada sob 

condições padrões em meio de cultura Dulbecco´s Modified Eagle Medium 

(DMEM) com 10% soro fetal bovino e 1% de penicilina estreptomicina) a  

37 oC com ar umidificado suplementado com CO2. 

A mutagênese dirigida foi realizada para criar variantes incluindo o 

controle mutante p.Ala77Met (c.229_231delinsATG – correspondente a 

Cdh2 Ala78Met de camundongos) e a variante em estudo p.Val289Ile 

(c.865G>A) 31. Os clones foram confirmados pelo sequenciamento de 

Sanger. 

As células L1 foram transfectadas com plasmídeos (pcDNA 3.1(+) -C-

DYK da genescript) de tipo selvagem e com as mutações CDH2 p.Ala77Met 

ou CDH2 p.Val289Ile. As alíquotas foram expandidas e multiplicadas. Os 

experimentos foram feitos em triplicata e repetidos duas vezes.  

As células L1 foram agregadas com base em protocolos publicados 31; 

32; 33, permitindo testar a adesão homofílica das células L1 via CDH2 e testar 

a variante do paciente CDH2 Val289Ile.  

Os corantes lipofílicos fluorescentes vermelho ou verde foram 

dissolvidos 31; 34. As células L1 nativas, as linhagens celulares que 

expressam o CDH2 tipo selvagem e aquelas contendo as mutações 

Ala77Met e Val289Ile foram colocadas em frascos de plástico e cultivadas. 
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Os corantes vermelho ou verde foram adicionados em uma diluição de 1:50 

após 6 horas e, nas 12 horas seguintes, as células pareciam confluentes. As 

células foram cuidadosamente lavadas e colocadas em suspensão celular 

homogênea. Assim, cada placa foi tratada e colocada em uma incubadora a 

37 oC com agitação a 100 rotações por minuto por 20 minutos.  

As lâminas de vidro foram lavadas com etanol a 70% e secas ao ar. 

Das suspensões de 4 mL de células, foram selecionados 1 mL de células 

vermelhas e 1 mL de células verdes do mesmo genótipo e combinados com 

2 mL de TH-CWS (1 mM cloreto de cálcio em meio HBSS) em uma lâmina 

de vidro e agitados imediatamente em uma incubadora a 37 °C a 80 

rotações por minuto por 120 minutos. Os agregados gerados foram fixados 

para geração de imagens. 

Cinco áreas representativas de cada lâmina foram fotografadas 

usando um microscópio bifocal (Leica DMRB microscope). As células e os 

agregados foram contados manualmente. A porcentagem de agregação e o 

número de células que formaram cada agregado foram calculados. Os 

resultados foram representados graficamente usando o Microsoft Excel 2016 

(Microsoft). O nível de significância foi definido em 0,05, sendo utilizado o 

programa SPSS Statistics 25 (IBM). As imagens compostas foram 

compiladas com o Adobe Photoshop e o Illustrator CC 2018. 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Análise de qualidade dos exomas 

 

Na avaliação do Qualimap, a cobertura média de todas as amostras 

foi de 78,17x e a cobertura padrão de 48x. Na profundidade de 10x, a média 

de cobertura horizontal foi de 95,34%, e a mediana, de 97,29%.  

Na família 1, 100% dos reads foram mapeados na região alvo. Em 

93,5% da região alvo houve no mínimo 10x de cobertura em profundidade.  

Na família 2, 98,87% dos reads foram mapeados na região alvo. Em 

96,05% da região alvo houve no mínimo 10x de cobertura em profundidade.  

 

 

6.2 Achados clínicos, moleculares e a relação genótipo-fenótipo 

 

6.2.1 Família 1  

6.2.1.1 Filtragem molecular isolada do probando  

Na filtragem do probando por modelo de herança autossômica 

recessiva em homozigose, foram encontrados cinco genes candidatos, e o 

gene GH1, previamente associado à deficiência de GH, apresentava uma 

variante alélica nova p.Phe57Leufs*43.  

Os demais genes CRY1, ITGA3, ERN1 e TNC foram excluídos por 

não terem relação com o fenótipo do paciente 1 (Tabela 5).  
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Tabela 5 -  Genes candidatos na filtragem por modelo de herança 
autossômica recessiva em homozigose do paciente 1 

 

GENES VARIANTES 
PREDIÇÃO 

IN SILICO 
ACMG 

CRY1 p.Pro313His 11/13 deletérias VUS 

ITGA3 p.Arg76Trp 7/13 deletérias VUS 

GH1 p.Phe57Leufs*43  Patogênico 

ERN1 p.Ser224Cys 8/13 deletérias VUS 

TNC p.Arg572Ser  VUS 

VUS:  variante de significado incerto; MAF: mutation annotation format; ACMG: American College of 

Medical Genetics. 

 

6.2.1.2 Descrição clínica do probando  

O paciente 1, com variante alélica GH1 p.Phe 57Leufs*43, era do 

sexo masculino com idade de 9,5 anos, altura inicial 87 cm (-7,65 DP), idade 

óssea atrasada de 4,6 anos ao diagnóstico, Target Height 172,4 cm (-0,34 

DP) e estadiamento de Tanner P1G1 (pênis 2,5 cm e testículos não 

palpáveis) (Tabela 7). 

Os pais eram primos em primeiro grau e não portadores do fenótipo. 

Possuía duas irmãs mais velhas e uma irmã mais nova (Figura 5).  

A variante alélica GH1 c.171delT (p. Phe 57Leufs*43) foi detectada 

em homozigose no paciente e em heterozigose na irmã (II.4) e mãe (I.1). A 

segunda irmã (II.2) faleceu aos 5 anos de idade e apresentava fenótipo com 

estigmas de DGHI, como nariz em sela, fronte olímpica e baixa estatura, 

porém não havia seu DNA. As demais irmãs não possuíam característica do 

fenótipo. 
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Figura 5 -  Heredograma da família 1 (WT: wild type)  

  

 O teste de estímulo com clonidina confirmou deficiência hormonal 

do GH com pico de GH < 0,25 ng/dl que, para o método de 

radioimunoensaio, foi considerado ausência de resposta com GH < 7 ng/dl 

(Tabela 6). O teste de estímulo combinado não foi concluído por falta de 

acesso venoso e não atingiu hipoglicemia. Os hormônios hipofisários basais 

encontravam-se sem alteração e o IGF1 < 18,8ng/ml.  

 

Tabela 6 -  Teste de clonidina do paciente 1 
 

 

TESTE CLONIDINA GH (ng/dL) 

-15 MIN < 0,25 

0 MIN < 0,25 

15 MIN < 0,25 

60 MIN < 0,25 

90 MIN < 0,25 
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 No primeiro ano de tratamento com somatotropina, obteve-se uma 

boa resposta com velocidade de crescimento de 16,9 cm/ano e ganho de Z-

score 2,18 (altura no final do primeiro ano-5,47 DP) (Tabela 7). 

A puberdade foi espontânea aos 14 anos, e o bloqueio puberal foi 

realizado dos 14 anos e 8 meses aos 16 anos e 7 meses, alcançado uma 

altura final de 170,5 cm (-0,63 DP) (Tabela 7). 

O paciente apresentava micropênis e criptorquidia bilateral, que foi 

corrigida cirurgicamente aos 12 anos e, aos 14 anos, evoluiu com 

hipogonadismo hipergonadotrófico. Foi submetido a tratamento de 

fertilização in vitro em uso de clomifeno, sem sucesso.  

 

Tabela 7 -  Características clínicas do paciente 1 
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Idade ao diagnóstico 9,5 anos 

Altura inicial (Z-score) 87 cm (-7,65) 

Idade óssea ao diagnóstico 4,6 anos 

Target Height (Z-score) 172,4 cm (-0,34) 

Final 1º ano (Z-score) -5,47 (16,9 cm/ano) 

Puberdade espontânea 14 anos 

Bloqueio puberal 14,8 a 16,7 anos 

Altura final (Z-score) 170,5 cm (-0,63) 
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A RM da hipófise evidenciou AH normal, NH tópica e haste íntegra 

(Figura 6). 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 6 -  Imagem da RM hipofisária do paciente 1: A. Corte sagital, 
evidenciando haste íntegra de NH tópica. B. Corte coronal: pré-
contraste. C. Corte coronal pós-contraste, evidenciando haste 
íntegra e AH com tamanho normal 

 
 

6.2.1.3 Análise molecular do probando  

A variante alélica c.171delT (p.Phe57Leufs*43) do gene GH1 nunca foi 

descrita associada ao quadro de hipopituitarismo, tanto no OMIM, quanto no 

Genecards. 

As mutações em frameshift não podem ser avaliadas pelos sites de 

predição in silico.  

Na análise de bancos de dados populacionais, a análise molecular do 

profando mostrou-se ausente tanto na população mundial (Exome 

Aggregation Consortium (EXAC) e gnomAD), quanto na população brasileira 

(SELA e ABraOM) (Tabela 8).  

 

 

A B C 
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Tabela 8 -  Resumo da análise genética do paciente 1  
 

Gene 
Predição  
in silico 

OMIM / 
Genecards 

Bancos 
populacionais 

ACMG 

GH1 

c.171delT 

(p.Phe57Leufs*43) 

não realizada 
por ser 
frameshift 

variante nunca 
relacionada ao 
Hipopituitarismo 

Ausente Patogênica 

OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man; ACMG: American College of Medical Genetics 

 

Assim, a variante alélica no GH1 c.171delT (p.Phe57Leufs*43) foi 

confirmada visualmente pelo IGV e, segundo os critérios do ACMG, 

classificada como patogênica (P) pelo Varsome 33 (Figura 7). 

 

 

Figura 7 -  Visualização da variante GH1 c.171delT no programa IGV  
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6.2.2 Família 2 

6.2.2.1 Filtragem molecular isolada do probando 

Na filtragem do probando da família 2, foram encontrados três genes 

pelo modelo de herança autossômica recessiva em homozigose. O gene 

CDH2 com a variante alélica p.Val289Ile foi escolhido como gene possível 

causador da doença por ter MAF  1%, ausência em homozigose, expressão 

hipofisária e relação com o fenótipo hipofisário do paciente na literatura. E os 

genes PLA2G4A e ZNF677 foram excluídos por não terem relação com o 

fenótipo do paciente (Tabela 9). 

 

Tabela 9 -  Genes candidatos pelo modelo de herança autossômica 
recessiva em homozigose na paciente 2 

MAF: mutation annotation format; ACMG: American College of Medical Genetics; VUS: variante de 
significado incerto.  

 

 

 

 

GENES VARIANTES 
PREDIÇÃO  
IN SILICO 

ACMG 

PLA2G4A p.Asn703Lys 7/13 deletérias VUS 

CDH2 p.Val289Ile 3/5 deletérias VUS 

ZNF677 p.Thr525fs  VUS 
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6.2.2.2 Filtragem molecular em trio 

Para confirmação do achado do gene CDH2 na filtragem isolada do 

probando, foi realizado a análise em trio da família 2, e encontramos quatro 

genes pelo modelo de herança autossômica recessiva em homozigose. O 

gene candidato CDH2 também foi filtrado pela análise em trio, tornando a 

suspeita ainda mais forte. Já os genes PLA2G4A, ANKRD36B e CDC27 

foram excluídos por não terem relação com o fenótipo da paciente (Tabela 

10). 

 
Tabela 10 -  Genes candidatos pelo modelo de herança autossômica 

recessiva em homozigose na família 2 em trio 
 

GENES VARIANTES 
PREDIÇÃO 
IN SILICO 

ACMG 

PLA2G4A p.Asn643Lys 

p.Asn703Lys 

7/13 deletérias VUS 

ANKRD36B p.Thr1003Met 

p.Val936Ile 

3/8 deletérias 

0/8 deletérias 

VUS 

VUS 

CDC27 p.Asn539Lys p.Asn238Lys 

p.Asn575Lys p.Asn642Lys 

p.Asn636Lys p.Asn635Lys 

p.Arg629Arg p.Ile137Leu 

p.Ile179Leu 

p.Ile240Le 

7/12 deletérias 

 

 

 

3/13 deletérias 

VUS 

 

 

 

VUS 

CDH2 p.Val289Ile 3/5 deletérias VUS 

MAF: mutation annotation format; ACMG: American College of Medical Genetics 
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Na filtragem em trio pelo modelo de herança ligada ao X, foram 

encontrados os genes HCCS e FAM104B, que foram excluídos devido 

classificação pelos sites de predição in silico como benignidade (Tabela 11). 

 

Tabela 11 -  Genes candidatos pelo modelo de herança ligada ao X na 
família 2 em trio 

 

GENES VARIANTES 
PREDIÇÃO  
IN SILICO 

ACMG 

HCCS p.Thr91Ala 0/5 deletéria VUS 

FAM104B p.Thr99Ile, p.Thr98Ile 
p.Thr95Ile,p.Thr97Ile 

p.Ser50Leu, p.Ser50Asn 

0/5 deletéria VUS 

 p.Ile54Leu 2/5 deletérias VUS 

MAF: mutation annotation format; ACMG: American College of Medical Genetics 

 

 

Os modelos de herança em heterozigose composta e autossômica 

dominante de novo não foram encontrados genes candidatos, pois foram 

excluídos devido MAF ≥ 0,01.  
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6.2.2.3 Análise da alteração no número de cópias (CNV)  

Na análise da CNV, não foram encontradas as alterações no número 

de cópias patogênicas ou provavelmente patogênicas que pudessem explicar 

o fenótipo da paciente.  

 

6.2.2.4 Análise clínica do probando  

A paciente 2 com a variante alélica CDH2 p.Val289Ile era do sexo 

feminino (cariótipo 46, XX) com idade de 3,9 anos, altura inicial de 75 cm (-

6,2 DP), idade óssea atrasada (0,8 anos) e Target Height 151,25 cm (-1,83 

DP) ao diagnóstico (Tabela 13).  

 Os pais eram primos em segundo grau, com um irmão mais velho e 

uma irmã mais nova. Na análise pelo método de Sanger, evidenciou-se 

heterozigose nos pais e irmãos, não portadores do fenótipo, demonstrando 

segregação familiar de padrão recessivo (Figura 8).  

 

Figura 8 -  Heredograma da família 2 (wt: wild type) 
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 Aos 4 anos de idade foi submetida ao teste de glucagon e de 

clonidina (Tabela 12A) com IGF1 <63ng/ml e confirmado diagnóstico de DGH 

sendo iniciado tratamento com GH humano recombinante (rhGH) em dose 

inicial de 0,1U/kg/dia e levotiroxina. 

 Aos 18 anos e 3 meses foi submetida ao teste de estímulo 

combinado com ITT (teste de tolerância a insulina), LHRH (hormônio liberador 

de gonadotrofina) e TRH, que demonstrou deficiências hormonais no eixo 

somatotrófico, tireotrófico, corticotrófico e gonadotrófico (Tabela 12B).  

  

Tabela 12A - Teste do glucagon e clonidina da paciente 2 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12B-  Teste de estímulo combinado (ITT, LHRH e TRH) da paciente 2   
 

TEMPO (min) -30 0 15 30 45 60 90 

Glicose (mg/dL) 77 86 57 26 55 28 88 

GH (ng/dL) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Cortisol (ug/dL) 9,4 13,1 12,7 11,6 12,2 11,5 11,8 

LH (U/L) < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 

FSH (U/L) < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

TSH (U/mL) 2,67 2,32 3,12 3,76 3,87 4,12 4,02 

PRL (ng/mL) 1,1 0,9 2,8 3,1 2,5 2,1 1,4 

IGF-1- 141ng/ml (VR: 163-584 ng/ml). TSH: inapropriadamente normal com padrão de resposta 
prolongada e T4 livre: 0,42 ng/ml. ITT: teste de tolerância a insulina. LRHR: hormônio liberador de 
gonadotrofina. TRH: Hormônio liberador da tireotrofina. Min: minutos, mg: miligramas, mL: mililitros, ng: 
nanogramas, dL: decilitros, U: unidades, L: litros, GH: hormônio do crescimento, LH: hormônio 
luteinizante, FSH: Hormônio folículo-estimulante TSH: Hormônio estimulante da tireoide 

Teste do glucagon Teste da clonidina 
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 No primeiro ano de tratamento com somatotropina, houve uma boa 

resposta, 11,8 cm/ano, com ganho de Z-score de 1,58 (altura -4,62 DP). As 

reposições hormonais de levotiroxina e corticoide também foram 

devidamente realizadas (Tabela 13). 

No seguimento, a puberdade foi induzida aos 15,8 anos, e a altura final 

foi de 162,4 cm (0 DP). 

 

Tabela 13 -  Características clínicas da paciente 2 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Idade ao diagnóstico 3,9 anos 

Altura inicial (Z-score) 75 cm (- 6,2) 

Idade óssea ao diagnóstico 0,8 anos 

Target Height (Z-score) 151,25 cm (-1,83) 

Final 1º ano (Z-score) -4,62 (11,8 cm/ano) 

Altura final (Z-score) 162,4 cm (0) 

Puberdade induzida  15,8 anos 
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 A RM da hipófise evidenciou hipoplasia da AH, NHE e haste não 

visualizada (Figura 9). 

 

 

Figura 9 -  Imagem da RM hipofisária da paciente 2: Corte sagital evidencia 
NH ectópica (seta) 

 

 

6.2.2.5 Análise molecular do probando  

Assim, tanto na filtragem isolada, quanto em trio por modelo de 

herança autossômica recessiva, o gene mais promissor como causador da 

doença foram o CDH2 e a variante alélica c.865G>A (p.Val289Ile) 

rs142589795 missense.  

O gene CDH2 é expresso na hipófise humana e de camundongos 

como demostrado no gráfico abaixo do Genotype-Tissue Expression (GTEx) 

(Figura 10) e, também, participa da embriogênese hipofisária de 

camundongos na idade E14.5, como demonstrado na Figura 11 35.  
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Figura 10 -  Gráfico demonstrativo da expressão hipofisária do CDH2 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 -  Dados de RNA in situ do gene CDH2 de embriões de 
camundongos na idade E14.5. A seta destaca a hipófise 
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Nos sites de predição in silico, o gene CDH2 foi classificado como 

deletérico em três dos cinco sites avaliados 36 (Tabela 14). 

 

Tabela 14 -  Classificação dos sites de predição in silico da variante alélica 
do CDH2 c.865G<A (p.Val289Ile) 

 

Gene MT Polyphen SIFT MA FATHMM 

CDH2 
c.865G>A 

(p.Val289IIe) 

Causador 
doença 

Possivelmente 
Deletério 

Deletério 
Predito não 
funcional 

Tolerável 

MA: mutation assessor; MT: mutation taster, FATHMM: Functional Analysis Through Hidden Markov 
Models. 

 

 

A variante alélica nunca foi descrita associada ao quadro de 

hipopituitarismo quando analisada no OMIM e Genecards.  

A análise de bancos populacionais monstrou uma baixa frequência na 

população mundial e nacional, com ausência de homozigotos (Tabela 15).  

 

Tabela 15 -  Análise de bancos populacionais mundiais e nacionais da 
variante alélica do CDH2 c.865G<A (p.Val289Ile) 

 

Gene EXAC GnomAD 1000G ABRAOM SELA 

CDH2 
c.865G<A 

(p.Val289IIe) 
0,0004 0,0004 - 0,0016 0,0017 

EXAC: Exome Aggregation Consortium; 1000G: 1000 Genomes; ABRAOM: Arquivo Brasileiro Online 

de Mutações; SELA: Laboratório de sequenciamento em larga escala da FMUSP. 
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A variante foi confirmada visualmente pelo IGV (Figura 12) e, segundo 

os critérios do ACMG, classificada como variante de significado incerto 

(VUS) pelo Varsome devido à falta do estudo funcional e à ausência de 

outros casos não aparentados.  

 

 

Figura 12 -  Visualização da variante alélica CDH2 c.865G>A (p.Val289Ile) 
no programa IGV 
 

 

 6.2.2.6  Estudo funcional da variante alélica em estudo no 

CDH2 c.865G>A (p.Val289Ile) 

Para realização do estudo funcional, foram geradas linhagens 

celulares de fibroblastos L1 de camundongos que passaram a expressar 

estavelmente N-caderina (CDH2) humana wild type (wt) ou as variantes 

alélicas CDH2 p.Ala77Met ou CDH2 p.Val289Ile.  
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Tamura et al. demonstrou que a variante alélica Cdh2 p.Ala78Met 

diminuiu a capacidade de agregar células L1 in vitro, e assim foi gerado uma 

linhagem celular semelhante que expressa estavelmente o CDH2 

p.Ala77Met humano 31.  

Assim, foram transfectadas células L1 nativas com CDH2wt (controle 

positivo), com CDH2 p.Ala77Met (controle negativo), com a variante em 

estudo, CDH2 p.Val289Ile e adicionados os corantes lipofílicos em verde e 

vermelho (Figura 13).  

 

 

  wt: wild type 

 

Figura 13 -  Imagem representativa das células L1 nativas e das células L1 
transfectadas com CDH2wt, CDH2 p.Ala77Met e CDH2 
p.Val289Ile 

 

Para demonstrar a expressão do ácido ribonucleico mensageiro 

(mRNA) e da proteína CDH2 humana específica, foi realizada PCR 

quantitativa e imunocitoquímica descritas abaixo (Figuras 14 e 15). 

Na PCR quantitativa, o gene endógeno gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH) foi expresso em todas as linhagens celulares 

(nativas, CDH2wt, CDH2 p.Ala77Met e CDH2 p.Val289Ile), mas não na 

água, sendo considerado controle negativo da reação (representado em 
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azul). A média do limiar comparativo (LC) e os DPs estão representados na 

Figura 14.  

O Cdh2 de camundongo não foi expresso - LC: não detectado 

(representado em vermelho) (Figura 14).  

O CDH2 humano (representado em verde) não foi detectado na água 

nem na linhagem nativa, mas foi detectável em todas as linhagens com 

transfecção estável do CDH2 humano. Os valores médios de LC ± DP 

expresso nas linhagens celulares (CDH2 wt, CDH2 p.Ala77Met e CDH2 

p.Val289Ile) são respectivamente: 35,58 ± 0,30; 33,93 ± 0,11 e 33,81 ± 0,16. 

  

 

LC: limiar comparativo; Gapdh: gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, wt: wild type, A77M: 
Ala77Met, V289I: Val289Ile. 

 
Figura 14 -  Imagem representativa da PCR quantitativa com mRNA de 

linhagens de células L1 de camundongo. Os valores são marcados 
como LC ± DP médio para cada gene e codificados por cores 
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O estudo da variante alélica pela imunocitoquímica, com o anticorpo 

anti-CDH2 nas células cultivadas, mostrou expressão de proteína 

comparável com as linhagens CDH2wt, CDH2 Ala77Met e CDH2 Val289Ile, 

e nenhuma proteína CDH2 nas células nativas. Assim, estabeleceram-se 

linhagens celulares estáveis que expressam mRNA e proteína CDH2 

específicas para humanos (Figura 15).  

 

 

  wt: wild type; A77M: Ala77Met; V289I: Val289Ile 

Figura 15 -  Imagem representativa da imunocitoquímica com anticorpo 
anti-CDH2 (verde). Os núcleos foram contrastados em azul 

 

 

As células L1 com ou sem variantes de CDH2 foram expostas a 

corantes de membrana fluorescente lipofílica em vermelho ou verde para, 

assim, serem avaliadas quanto à capacidade de as diferentes linhagens 

sofrerem agregação celular. Alíquotas iguais de células vermelhas e verdes 

do mesmo genótipo CDH2 foram misturadas, incubadas e agitadas para 

permitir a formação de agregados.  

As células nativas, CDH2 p.Ala77Met e CDH2 p.Val289Ile, formaram 

muito poucos agregados, enquanto as células CDH2wt formaram 

aglomerados complexos (Figura 16).  
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wt: wild type; A77M: Ala77Met; V289I: Val289Ile. 

Figura 16 -  Agregação de células L1 com e sem variantes de CDH2. As 
células foram marcadas com corante lipofílico fluorescente 
vermelho ou verde. Quantidades iguais de CDH2wt, 
CDH2Ala77Met, CDH2Val289Ile e nativas marcadas com 
vermelho ou verde foram misturadas, agregadas e 
representadas. As inserções do canto superior direito são 
marcadas com linhas pontilhadas nas imagens principais e 
ampliadas para mostrar agregados individuais 

 
E assim foi quantificado em porcentagem para fins de representação 

gráfica, comparando a média e desvio padrão dos fibroblastos de células L1 

nativas, CHD2wt e CDH2 p.Ala77Met e CDH2 p.Val289Ile, respectivamente, 

18,17% ± 6,08; 49,32% ± 6,08; 10,60% ± 6,25 e 19,08% ± 6,59 (Tabela 16 e 

Figura 17). 

As células da variante em estudo, CDH2 p.Val289Ile, mostraram fraca 

agregação, com redução significativa em relação ao CDH2wt (p = 1,4E-5), e 

não significativa nas células nativas (p = 0,997) e CDH2 p.Ala77Met (p = 

0,245) (Tabela 16 e Figura 17). 
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Tabela 16 -  Quantificação em porcentagem da média, desvio padrão e p 
dos fibroblastos de células L1 nativas, CDH2wt e CDH2 
p.Ala77Met e CDH2 p.Val289Ile 

 

 Média DP p 

Nativa 18,17% 6,08 0,997 

CDH2wt 49,32% 6,08 0,00014 

CDH2 p.Ala77Met 10,60% 6,25 0,245 

CDH2 p.Val289Ile 19,08% 6,59 - 

wt: wild type; DP: desvio padrão; p: probabilidade de significância 

 

 

 

 

wt: wild type; A77M: Ala77Met; V289I: Val289Ile. 

Figura 17 -  Quantificação da porcentagem de células totais que participam 
da formação de agregados por CDH2 (% média ± DP; *** 
p<0,001).  

 

 

Diante disso, foi possível demonstrar que as células CDH2 

p.Val289Ile mostraram-se com capacidade reduzida para formar aderências 

homofílicas via CDH2. 

 



Resultados 50 
  
 

 
 

A variante p.Val289Ile também reduziu o número de células 

encontradas em cada agregado em comparação ao CDH2wt. Foram 

quantificados agregados contendo apenas duas a três células ou quatro ou 

mais células. As porcentagens de agregados com quatro ou mais células 

foram maiores no CDH2wt (30,38% ± 3,59, média ± DP), e isso foi 

significativamente diferente do CDH2 Val289Ile (8,93% ± 2,05, p = 0,008), e 

não significativo nas células nativas (p = 1,0) e CDH2 Ala77Met (p = 0,548) 

(Figura 18).  

Assim, as células com CDH2 p.Val289Ile têm propensão menor a 

formar conexões com várias células do que aquelas com CDH2wt. 

 

 

wt: wild type; A77M: Ala77Met; V289I: Val289Ile; DP: desvio padrão 

Figura 18 -  Quantificação do número de células envolvidas na formação de 
um agregado (média ± DP; ** p<0,01) 
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Portanto, a nova variante alélica do gene CDH2 foi reclassificada 

como provavelmente patogênica após a comprovação pelo estudo funcional 

pelos critérios do ACMG, demonstrando uma nova associação com o 

hipopituitarismo. 

 

6.2.3 Famílias 3 a 16 

Após aplicação dos parâmetros de filtragem das VCFs nas famílias 3 

a 16, não foi encontrada nenhuma variante que apresentasse correlação 

genótipo-fenótipo após busca na literatura. A seguir, destacam-se o resumo 

dos genes, cuja MAF foi ≤ 1%, e a classificação no ACMG pelo Varsome. 

Destaco também alguns genes que devem ser avaliados em futuros 

estudos: 

Na família 7 foram encontrados dois genes, SZT2 e ZNF721 que 

foram relacionadas ao quadro clínico de atraso de desenvolvimento 

intelectual do paciente. 37 

Na família 13 o gene GTFC3 foi descrito com papel no 

neurodesenvolvimento e uma mutação em framesfhit no GON4L foi 

associado ao nanismo proporcional em um estudo em gados. 38; 39 

 

Tabela 17 -  Genes candidatos na filtragem das famílias 3 a 16 com análise 
da predição in silico e classificação pelo ACMG  

 

FAMÍLIAS GENES VARIANTES ALÉLICAS 
PREDIÇÃO 
IN SILICO 

MODELO 
DE 

HERANÇA 
ACMG 

FAM 3 ZRSR2 p.Ala310Ala 0/1 
deletérias 

RC VUS  

 CNKSR2 p.Leu976Leu 5/12 
deletérias  

 VUS  
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FAM 4 FAM231B p.Phe71fs  RC VUS 

 CFHR3 p.Lys86Ter -  VUS 

 TRAF3IP3 p.Leu79Phe 

p.Leu343Phe 

4/12 
deletérias 

 PB 

 PDCD11 p.Lys1829Arg 7/12 
deletérias 

 PB 

 SALL3 p.Pro157Ala 0/13 
deletérias 

 PB 

 VARS2 p.Met1Ile 

p.Met171Ile 

p.Met141Ile 

 

-  VUS 

 PTGES2 p.Gly206Ala 

p.Gly15Ala 

1/13 
deletérias 

 PB  

VUS 

FAM 6 PRKCI p.Ile188Thr 2/5 
deletérias 

RC PB  

 TRIM49C p.Lys72Gln 2/5 
deletérias 

 VUS  

FAM 7  SZT2 p.Ser2542Phe 0 deletéria RC PB 

 ZNF721 p.Thr418fs -  PB 

 RNF216 P.Thr89Pro 0 deletéria  PB 

FAM 9 P4HA2 

 

p.Arg120Trp 10/13 
deletérias 

RC VUS 

 KAL1 p.Gln608Leu 7/12 
deletérias 

 VUS 

 TLDC2 p.Gly102Arg 7/12 
deletérias 

 VUS 

FAM 10 OR5M10 p.Leu162Gln 2/12 
deletérias 

RC PB  

 NAALAD2 p.Arg390Trp 

p.Arg357Trp 

-  PB 

 HEPHL1 p.Arg432Trp 5/13 
deletérias 

 Benigno 

 ZNF226 p.Ser572Leu 3/12 
deletérias 

 PB 

 DHX34 p.Arg740Gln 5/12 
deletérias 

 PB 

 ASCC3 p.Ser1016Cys 7/12 
deletérias 

 PB 

 SYNE1 p.Asp1032Val 

p.Asp1025Val 

7/13 
deletérias 

 Benigno 

continua 
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Tabela 17 -  Genes candidatos na filtragem das famílias 3 a 16 com análise 
da predição in silico e classificação pelo ACMG (continuação) 
 

FAMÍLIAS GENES VARIANTES ALÉLICAS 
PREDIÇÃO 
IN SILICO 

MODELO 
DE 

HERANÇA 
ACMG 

FAM 12 TAMM41 p.Tyr91Cys 7/12 
deletérias 

RC VUS 

 LRRC37A2 p.Gln178Glu -  VUS 

FAM 13  NPFFR2 

 

p.Arg443Cys 8/13 
deletérias 

RC VUS 

 ASPH p.Arg354Met 4/5 
deletérias 

 Benigno  

 SNX1 p.Val261Ile 3/5 
deletérias 

 VUS  

 ANKS3 p.Ser354_Glu355insSer -  VUS 

 NUAK2 p.Arg498Cys 4/5 
deletérias 

DN VUS  

 GTF3C3 p.Glu111del -  PB 

 FAM86B2 p.Gln225Ter 3/5 
deletérias 

 VUS 

 CTBP2 p.Gly949fs 

p.Ile946fs 

- 

 

 VUS 

VUS 

 MYO7A p.Thr1841Met 12/13 
deletérias 

 PP  

 CCDC60 p.Arg520Ter 5/5 
deletérias 

 VUS 

 MUC16 p.Lys13558fs -  VUS 

 CYP4F2 p.Leu519Ter -  VUS 

 COX6B2 p.His40Tyr 6/11 
deletérias 

 VUS 

 GON4L p.Thr2189Asn 5/13 
deletérias 

 VUS 

 CTBP2 

 

p.Gly949fs 

p.Ile946fs 

- HC VUS 

VUS 

 PABPC3 p.Gln292Ter 

p.Glu345Ter 

5/5 
deletérias 

 VUS 

VUS 

 MUC16 p.Lys13558fs -  VUS 

continua 
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Tabela 17 -  Genes candidatos na filtragem das famílias 3 a 16 com 
análise da predição in silico e classificação pelo ACMG (continuação) 

 

FAMÍLIAS GENES VARIANTES ALÉLICAS 
PREDIÇÃO 
IN SILICO 

MODELO 
DE 

HERANÇA 
ACMG 

FAM 14 SENP7 

 

p.Leu655Phe 4/5 
deletérias 

RC VUS 

 FGFBP1 p.Ser182Tyr 3/5 
deletérias 

 PB 

 P2RY4 p.Arg292Trp 4/5 
deletérias 

X VUS 

 DTX2 p.Pro527Leu 3/5 
deletérias 

DN VUS 

 RALGPS1 p.Gly464Glu 3/5 
deletérias 

 VUS 

 SLC39A12 p.Leu425Phe 3/5 
deletérias 

 VUS 

 CFTR p.Leu454del -  VUS 

 ZFHX3 p.Phe3342Leu 4/5 
deletérias 

 VUS 

 HRNR p.Gly2267fs 

p.Glu2266fs 

- HC VUS 

 PRSS3 p.Arg125Cys 5/5 
deletérias 

 VUS 

 CNN2 p.Gly271Val 

p.Gly284Ser 

4/5 
deletérias 

 VUS 

 

 MUC6 p.Pro1571fs 

p.Pro1570fs 

-  VUS 

 

 PABPC3 p.Gln292Ter 

p.Glu345Ter 

5/5 
deletérias 

 

 VUS 

 

 MUC16 p.Pro13560fs 

p.Lys13558fs 

-  PB 

FAM 15 RNFT1 p.Thr59Ala 0/13 
deletérias 

RC VUS  

 DNAJB14 p.Glu108Lys 0/6 
deletérias 

DN VUS  

 USP32 p.Leu1562Pro 11/13 
deletérias 

 VUS 

 BPTF p.Gly105Gly 0/1 deletéria  Benigno 

 SIRT7 p.Gly5fs -  PP  

 CCZ1B p.Ala33Arg 0/1 deletéria  PB 

 

 

PCLO p.Lys498Lys 0/1 deletéria  PB 

continua 
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Tabela 17 -  Genes candidatos na filtragem das famílias 3 a 16 com 
análise da predição in silico e classificação pelo ACMG (conclusão) 
 

FAMÍLIAS GENES VARIANTES ALÉLICAS 
PREDIÇÃO 
IN SILICO 

MODELO 
DE 

HERANÇA 
ACMG 

FAM 15  SAMD11 p.Trp343Cys p.Ala491Pro 3/8 
deletérias 

0/13 
deletérias 

 Patogênico 

PB  

      

FAM 16 ENKUR c.765-4->T 0/1 
deletérias 

DN PB  

 FAM214A p.Leu823Phe 

p.Leu816Phe 

p.Ile549Val 

p.Ile542Val 

7/13 
deletérias 

7/13 
deletérias 

0/13 
deletérias 

1/13 
deletérias 

 

HC VUS 

VUS 

VUS 

PB 

 PPL p.Arg646Ser 

p.Ser645Asn 

0/13 
deletérias 

 PB 

 ERN1 p.Gln477Glu 

p.Ser224Cys 

1/12 
deletérias 

8/13 
deletérias 

 PB 

VUS 

RC: recessivo; X: ligado ao X; DN: de novo; HC: heterozigose composta; PB: provavelmente benigno; 
PP: provavelmente patogênica; VUS: variante de significado incerto; FAM: família. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Com o avanço do diagnóstico molecular por exoma somado ao 

conhecimento de que a consanguinidade leva a um índice maior de defeitos 

genéticos, este estudo se propôs a utilizar o exoma em busca do diagnóstico 

molecular do HC FPG. Nessa população, foram encontradas as variantes 

deletérias com relação genótipo e fenótipo em duas famílias com variante 

alélica nos genes GH1 e CDH2, que serão discutidas em detalhes ao 

comparar os dados disponíveis da literatura. 

 

7.1 Gene GH1 

 

A mutação no gene GH1 ocasiona a DGHI, com incidência relatada 

de 1 em 4 mil a 10 mil nascidos vivos, tornando sua prevalência muito rara. 

O primeiro gene reconhecido como causa monogênica associado à DGHI foi 

o GH1 em 1981 40. 

O gene que codifica o GH1 está localizado no braço longo do 

cromossomo 17 (17q22-24) em um cluster de cinco genes homólogos, 

incluindo dois genes da somatotropina coriônica CHS1 e CHS2, um 

pseudogene CSHP1 e o GH2 (uma variante do hormônio de crescimento 

expressa na placenta). Consiste em cinco éxons e quatro íntrons, cuja 

tradução do mRNA resulta em um peptídeo de 22 kDa 41.  
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A DGHI é clinicamente classificada em quatro subcategorias: 

autossômica recessiva (tipo IA e IB), autossômica dominante (tipo II) e ligado 

ao X (tipo III).  

O paciente em estudo foi classificado como tipo IB devido a suas 

características clínicas, boa resposta ao tratamento com rhGH e pela 

mutação do tipo frameshift. O tipo IB é uma forma rara de DGHI (2%), 

apresentando fenótipo de baixa estatura, baixa velocidade de crescimento, 

concentrações séricas baixas de GH e evolução com boa resposta ao 

tratamento com rhGH, sem formação de anticorpos. É mais frequente em 

famílias consanguíneas, com mutações do tipo frameshift, missense, 

nonsense homozigotas e as mutações no sítio de splice no GH1 42; 43 . 

Duas variantes em homozigose foram descritas em famílias 

consanguíneas no GH1 p.Cys182X (c.624C>A) e p.Gly120Val (c.437G>T) 

44. A variante alélica, neste estudo, GH1 c.171delT (p. Phe 57Leufs*43), 

nunca foi descrita, tornando-a uma nova variante patogênica que possibilita 

correlacionar com o fenótipo.  

A variante alélica em frameshift seguida de stop códon dispensa a 

realização de estudo funcional, principalmente porque a deleção ocorreu no 

início do gene e alterou a sequência dos códons, resultando em um produto 

gênico completamente diferente do original, sendo assim classificada pelo 

ACMG como patogênica. 
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7.2 Gene CDH2 (N-caderina) 

O gene CDH2 codifica uma proteína de membrana, N-caderina, que 

pertence ao grupo da superfamília das caderinas e é expresso pela hipófise 

em desenvolvimento 45. 

As caderinas são um grupo de proteínas transmembranas que foram 

identificadas como moléculas de superfície celular responsáveis pela adesão 

célula-célula dependente de cálcio. Participam também do processo de 

transição epitélio-mesenquimal, neurulação, migração e diferenciação 

neuronal, além de estimularem a secreção e expressão do GH in vitro, 

tornando-se fundamental para a embriogênese hipofisária 36; 45; 46. 

As caderinas são divididas em famílias, sendo que a N-caderina 

pertence ao grupo das caderinas clássicas. Estas possuem cinco domínios 

extracelulares e um domínio citoplasmático 47; 48; 49. 

Para realização da adesão célula-célula, o cálcio liga-se entre os 

domínios extracelulares, resultando na formação de uma estrutura em forma 

de bastonete que compreende todo o domínio extracelular e, dessa forma, 

sofre uma interação homofílica, que é a principal reação para as caderinas 

funcionarem como moléculas de adesão 49; 50. 

 

7.2.1 Papel do gene CDH2 no desenvolvimento neural 

Durante o desenvolvimento neural, demonstrou-se que ocorre a 

expressão das caderinas clássicas, sendo um mecanismo dinâmico e que 

envolve principalmente a função de adesão célula-célula 48. O 

desenvolvimento neural é alcançado por uma série de processos 
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sucessivos, incluindo neurulação, migração e diferenciação neuronal, além 

de crescimento de axônios e formação de sinapses, destacando-se 

envolvimento da N-caderina nas três primeiras etapas que serão detalhadas 

a seguir.  

Na neurulação, ocorre a formação do tubo neural que dá origem às 

camadas neuroepiteliais, e as N-caderinas são amplamente expressas 

nessa fase 51. Assim, a disfunção nas N-caderinas interrompe a arquitetura 

do tubo neural e a arquitetura cortical do cérebro embrionário. Essas 

observações indicam que as caderinas desempenham um papel 

indispensável na organização das camadas neuroepiteliais.  

A migração neuronal é o processo do desenvolvimento neural, cujos 

precursores migram para locais onde se diferenciam. O envolvimento da N-

caderina nesse processo foi demonstrado por sua disfunção, a qual gerou a 

inibição da migração dos precursores neuronais, como a de neurônios pré-

cerebelares, de neurônios dos grânulos cerebelares e das células da crista 

neural. Assim, conclui-se que as caderinas participam do posicionamento 

dos precursores neuronais, bem como da diferenciação neuronal 52; 53; 54. 

Nos camundongos nocauteados com N-caderina, a neurulação 

prossegue, mas os embriões morrem em E10 devido às anormalidades do 

desenvolvimento, como retardo do crescimento, cardiomegalia, sacos 

pericárdicos distendidos, anormalidade do tubo neural. No zebrafish, a 

formação do tubo neural também é prejudicada com descrição de 

comissuras tectais desorganizadas, neurônios dorsais ectópicos, nervos 

ópticos ausentes e axônios intersomíticos ramificados 51; 52; 53; 54. Na paciente 
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em estudo, a mutação é em ponto, missense, menos deletéria, permitindo, 

portanto, um quadro mais leve, o qual foi compatível com a vida.  

Na transição epitélio-mesenquimal (TEM), as células da Bolsa de 

Rathke, com aspecto epitelial, inicialmente, são células colunares, bem 

aderidas que migram para o lobo anterior e se tornam arredondadas e 

menos aderidas (aspecto mesenquimal) para, assim, sofrerem a 

diferenciação 55. 

Outra função relatada da N-caderina é participar da organização da 

rede somatotrófica, e, através do contato físico célula-célula, regula a 

secreção e expressão de GH in vitro. Diante disso, essa interação modula a 

estimulação ou inibição da secreção de GH, importante no  

hipopituitarismo 36. 

Com os dados gerados a partir de modelos in vitro e in vivo, é 

possível correlacionar o caso da paciente, cujas deficiências hormonais e a 

hipoplasia hipofisária podem ser ocasionadas pela disfunção na N-caderina 

(CDH2) e seu defeito de migração da transição epitélio-mesenquimal. Já a 

NH ectópica pode ser explicada pelo nocaute do zebrafish quando foram 

descritos neurônios dorsais ectópicos 54. Diante disso, a paciente em estudo 

apresenta um quadro de hipopituitarismo, hipoplasia hipofisária e NH 

ectópico.  
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7.2.2  Distúrbios psiquiátricos e do neurodesenvolvimento 

associados às variantes alélicas no CDH2 

A variante alélica do CDH2 p.Val289Ile já foi anteriormente descrita 

em estudo realizado para conferir a suscetibilidade a distúrbios do espectro 

do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) ou transtorno de Tourette (TD) 

através do sequenciamento dos 16 éxons do CDH2. Foram analisados 160 

controles saudáveis e 160 probandos com TOC do Instituto Nacional de 

Saúde Mental. Essa variante alélica em heterozigose (p.Val289Ile) foi 

identificada em três indivíduos: um probando com TD que também 

apresentava transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e 

uso abuso de substâncias; um probando de TD não relacionado que 

apresentava TOC, TDAH e anorexia nervosa; e um controle saudável 56. 

Outras três variantes heterozigotas foram identificadas nesse estudo: 

Ala118Thr, Asn706Ser e Asn845Ser (Figura 19). 

Accogli et al. descreveram nove indivíduos portadores da variantes 

em heterozigose no CDH2 de novo, sendo sete missense (c.1057G>A 

[p.Asp353Asn]; c.1789G>A [p.Asp597Tyr]; c.1789G>T [p.Asp597Tyr]; 

c.1802A>C [p.Asn601Thr]; c.1839C>G [p.Cys613Trp]; c.1880A>G 

[p.Asp627Gly]; c.2027A>G, [p.Tyr676Cys]) e duas em frameshift distal 

(c.2563_2564delCT [p.Leu855Valfs*4] e c.2564_ 2567dupTGTT 

[p.Leu856Phefs*5]), causando um distúrbio sindrômico de 

neurodesenvolvimento, cujas principais características clínicas são: atraso 

no desenvolvimento global, deficiência intelectual, agenesia ou hipoplasia do 

corpo caloso, dismorfismos craniofaciais e anomalias oculares, cardíacas e 
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genitais. O quadro mais grave de anomalia cardíaca (coarctação da aorta) e 

insuficiência intelectual foi descrito no paciente com mutação próxima à 

região C terminal (p.Leu855Valfs*4) em comparação ao paciente com 

variante alélica próxima à região N terminal (p.Asp353Asn), em que foi 

detectado quadro mais leve com atraso motor grosseiro e fino, quociente de 

inteligência (QI) limítrofe ou médio baixo e cardiopatia com defeito do canal 

átrio-ventricular 57 (Figura 19). 

Neste estudo, a variante Val289Ile em homozigose está localizada na 

região N terminal e se associa a um quadro clínico mais leve caracterizado 

por hipopituitarismo congênito, hipoplasia hipofisária e NHE. Até o momento, 

não foi descrito nenhum outro paciente com quadro de hipopituitarismo 

associado ao gene CDH2.  

 

Figura 19 -  Representação esquemática do CDH2 mostra a região 
caderina-Pro (Pro), cinco domínios extracelulares de caderina 
(EC1 a EC5), a região transmembrana (TM) e a cauda 
citoplasmática (C). Os retângulos acima da proteína mostram 
as posições das variantes alélicas, sendo, em vermelho, os 
indivíduos em heterozigose com distúrbios psiquiátricos e, em 
azul, os nove indivíduos em heterozigose com distúrbios 
sindrômicos de neurodesenvolvimento. A variante homozigótica 
missense em estudo, p.Val289Ile, representada em roxo, é 
caracterizada por uma paciente com hipopituitarismo 
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8 CONCLUSÕES  

 

 O diagnóstico molecular através do exoma foi de 12,5% (2/16) dos 

pacientes com HC FPC. Considerando os outros 19 pacientes com 

HC FPC que já tinham o diagnóstico molecular prévio, a capacidade 

de diagnóstico dessa população foi de 58,3% (21/36).  

 A variante alélica em frameshift no gene GH1 foi classificada como 

patogênica e não possui descrição na literatura. A variante alélica no 

gene CDH2 foi classificada como provavelmente patogênica após a 

comprovação de alteração nos estudos funcionais de adesão celular, 

porém se faz necessária a analogia com outras famílias não 

relacionadas para que seja corroborada a associação do gene CDH2 

com hipopituitarismo.  

 Ambos os genes correlacionamos o genótipo com o fenótipo dos 

pacientes.  

 Comprovamos a segregação familiar nas famílias 1 e 2 através do 

método de Sanger. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Considerações finais 

 
 
  



Considerações Finais 67 
  
 

 
 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo, a maioria dos pacientes permaneceu sem etiologia 

molecular, podendo indicar que, no hipopituitarismo congênito, outros 

mecanismos ou vias não avaliadas, como variantes não exônicas e 

fatores epigenéticos e ambientais, possam ser responsáveis pelo 

fenótipo em grupo de pacientes com alta suscetibilidade para 

apresentar uma doença genética. 
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APÊNDICE A - Heredogramas das famílias consanguíneas 

 

 

 

Família 1: Borges de Souza Neto: GH1 c.171delT (p.Phe57Leufs*43); 
Família 2: Silva Mafra: CDH2 c.865G<A (p.Val289Ile); Família 3: Paula 
Pereira; Família 4: Caliente Oliveira Ivo; Família 5: Cordeiro da Costa; 
Família 6: Silva Alencar; Família 7: Xavier dos Santos; Família 8: Teixeira de 
Melo; Família 9: Santos Mello; Família 10: Pereira  Oliveira; Família 11: 
Alves da Cruz; Família 12: Pereira dos Santos; Família 13: Lisboa Santos; 
Família 14: Oliveira Alvarenga; Família 15: Chaves de Souza; e Família 16: 
Alves de Paula. 
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