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RESUMO
Crespo RP. Utilização do sequenciamento em larga escala como ferramenta
para identificação de causas monogênicas da síndrome de ovários
policísticos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2021.
A Síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma doença endócrina comum
e complexa que afeta cerca de 7%-15% das mulheres na idade reprodutiva.
A SOP cursa com um conjunto de manifestações clínicas tais como
hirsutismo, infertilidade, disfunção menstrual, obesidade, complicações
metabólicas e aumento do risco cardiovascular. A heterogeneidade clínica
da SOP sugere que sua etiologia seja multifatorial, porém, a presença de
uma alta prevalência entre familiares de primeiro grau indica um forte
componente genético. Os estudos de associação genética de escala
genômica [Genome Wide Association Study (GWAS)], ferramentas
importantes para estudos de doenças complexas, identificaram loci de
suscetibilidade contendo genes candidatos associados à etiopatogenia da
síndrome. Alguns desses genes estão envolvidos no eixo reprodutivo e no
metabolismo da glicose, o que os tornam fortes candidatos. No entanto, os
achados de GWAS explicaram menos de 10% da herdabilidade da SOP.
Uma das hipóteses para essa baixa taxa é a presença de variantes raras de
maior impacto biológico e que não são detectadas pelos estudos de GWAS.
Os objetivos desse projeto são pesquisar a presença de variantes
patogênicas raras em genes candidatos envolvidos na etiologia da SOP por
um painel de genes construído a partir dos genes envolvidos na
foliculogênese ovariana, nas vias de síntese dos esteroides, ação de
gonadotrofinas e sinalização da insulina; e identificar novos genes
candidatos por meio de sequenciamento exômico global em um grupo
selecionado de pacientes com SOP. Métodos: foram selecionados dentre o
grupo de mulheres com SOP os seguintes grupos: a) casos familiares de
SOP; b) pacientes com SOP e aumento dos andrógenos adrenais; c) SOP
associada a amenorreia primária; d) SOP associada a resistência insulínica
grave e/ou DM precoce; e) SOP normoandrogênico. O sequenciamento dos
genes selecionados foi realizado por meio de sequenciamento em larga
escala utilizando um painel gênico utilizado para diagnóstico de diferentes
doenças endócrinas. Os casos familiares de SOP foram estudados por
sequenciamento exômico global. A seleção das variantes seguiu um
papeline que priorizou variantes raras em bancos de dados internacionais e
nacionais, e que determinavam perda de função da proteína (LoF) ou
estavam preditas como patogênicas nas plataformas de predição in silico.
Todas as variantes foram classificadas de acordo com os critérios do

American College of Medical Genetics (ACMG). Foram estudadas 53
pacientes com SOP e fenótipos específicos ou quadro familiar com a
seguinte distribuição por grupos: 22 pacientes com SOP e resistência
insulínica grave e/ou DM precoce, 13 pacientes com SOP e componente
adrenal, 7 pacientes com SOP normoandrogênico, 3 pacientes com
amenorreia primária, e 8 pacientes com SOP familiar. Destas, 44 foram
estudadas por painel gênico, 8 por exoma e 1 por ambas as metodologias.
Foram identificadas variantes nos genes INSR, LMNA, PIK3R1, FSHR,
GATA4, BMP15, SF1, DLK1 e SCN1A, sendo uma variante patogênica, 3
provavelmente patogênicas e 8 variantes de significado incerto (VUS).
Foram encontradas 1 variante em cada gene, exceto no LMNA, no qual
foram encontradas 4 variantes. Este estudo, por sequenciamento paralelo
em larga escala, identificou variantes raras principalmente em genes
relacionados a resistência insulínica e causas monogênicas de diabetes
mellitus. A distinção entre SOP primário e síndromes de resistência
insulínica monogênicas pode ser desafiadora na prática clínica. Os
presentes achados no gene LMNA alertam que as laminopatias podem ser
uma condição subdiagnosticada em pacientes com SOP. Assim, apesar de a
resistência insulínica ser uma característica comum na SOP, pacientes com
quadros extremos ou atípicos devem ser cuidadosamente avaliados em
relação a doenças monogênicas. No grupo de pacientes com SOP adrenal e
SOP normoandrogênico foi identificada apenas VUS. A ampliação do estudo
em coortes maiores poderá esclarecer o real impacto das VUS na
patogênese da síndrome, bem como identificar outros fatores genéticos e
epigenéticos envolvidos. O estudo de sequenciamento exômico em famílias
pode apontar novas causas genéticas de SOP.
Descritores: Síndrome dos ovários policísticos; Genética humana;
Resistência à insulina; Hiperandrogenismo; Sequenciamento paralelo em
larga escala

ABSTRACT
Crespo RP High throughput sequencing for Identification of monogenic
etiologies in polycystic ovary syndrome [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021.
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a common and complex endocrine
disorder that affects 7-15% of women of reproductive age. It is characterized
by hyperandrogenism, ovulatory dysfunction and polycystic ovary
morphology. The clinical presentation is heterogeneous varying from
normoandrogenic-normometabolic profile to classical PCOS in women with
severe hyperandrogenism and metabolic abnormalities The clinical
heterogeneity suggests that the etiology is multifactorial; however, the high
prevalence among first-degree relatives indicates a strong heritable
component. Genome-wide association studies (GWAS) in PCOS cohorts
have mapped PCOS susceptibility loci and identified candidate genes,
especially those related to ovarian androgen biosynthesis, insulin resistance,
gonadotropin secretion and action. However, the GWAS common
susceptibility loci account for a small proportion of the estimated genetic
heritability of PCOS. A possible explanation for this missing heritability may
be the presence of rare variants with larger biological effects that are poorly
detected by GWAS. Objective: The purpose of this study was to identify rare
genetic variants that are associated with the etiology of PCOS by high
throughput sequencing (HTS) in a preselected cohort and familial cases.
Methods: the following groups were selected: a) familial cases of PCOS; b)
patients with PCOS and increased adrenal androgens; c) PCOS associated
with primary amenorrhea; d) PCOS associated with severe insulin resistance
and / or early diabetes mellitus (DM); e) Normoandrogenic PCOS. Genetic
analysis was performed using HTS (genetic panel and exome). Data were
screened for selection of rare variants in public international and national
databases and with the potencial to be pathogenic by in silico predictions
plataforms. All variants were classified according to ACMG criteria. Results:
53 patients with PCOS and preselected specific phenotypes or familial cases
were studied with the following distribution by groups: 22 patients with PCOS
and severe insulin resistance and/or early DM, 13 patients with PCOS and
adrenal component, 7 patients with normoandrogenic PCOS, 3 patients with
primary amenorrhea and 8 patients with familial PCOS. Of these, 44 were
studied by panel, 8 by exome and 1 by both methodologies. DNA sequencing
analysis identified one pathogenic variant in LMNA, three likely pathogenic
variants in INSR, DLK1 and PIK3R1, and eight variants of uncertain
significance level with interesting biologic rationale in 6 genes (LMNA,
GATA4, NR5A1, BMP15, FSHR, and SCN1A). One variant was found in

each gene, except in the LMNA, in which four variants were found.
Conclusion: Several rare variants in genes related to insulin resistance were
identified in women with PCOS. Although insulin resistance is a common
feature of PCOS, patients with extreme or atypical phenotypes should be
carefully evaluated to rule out monogenic conditions in this group of patients.
In patients with adrenal hyperandrogenism and normoandrogenic profile we
only identified variants of unknown significance (VUS). Large cohorts are
needed to clarify the role of these reported VUS and to identify other genetic
and epigenetic factors implicated in the PCOS pathogenesis. The exome
study in PCOS families can identify new genetic causes of PCOS.
Descriptors: Polycystic ovary syndrome; Human genetics; Insulin resistance;
Hyperandrogenism; High throughput sequencing
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A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das mais
prevalentes doenças endócrinas em mulheres na idade fértil, representa a
principal causa de infertilidade anovulatória, e apresenta uma incidência
que varia de 7% a 15% dependendo do critério diagnóstico utilizado (1, 2).
É evidente que a SOP é muito mais do que uma doença reprodutiva, pois
pode conferir um aumento de risco de complicações metabólicas tais
como

intolerância

cardiovascular

(3,

a
4).

glicose,
As

diabetes,

manifestações

dislipidemia
clínicas

e

são,

doença
contudo,

heterogêneas, assim como o risco das complicações endócrinas. Logo, a
identificação precoce das mulheres sob o risco de desenvolvimento da
SOP e suas complicações metabólicas, e a completa elucidação da
patogênese

da

doença

podem

trazer

diagnóstico e tratamento dessas pacientes.

profundas

implicações

no
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1.1 Diagnóstico Clínico da Síndrome dos Ovários Policísticos
Conceitualmente a SOP se caracteriza por uma combinação dos
seguintes sinais e sintomas: hiperandrogenismo e/ou hiperandrogenemia,
oligo-anovulação e ovários policísticos (OP) ao ultrassom.
A primeira iniciativa de determinar critérios diagnósticos para definir a
síndrome datou de 1990, na Conferência do National Institute of Health (NIH)
(Tabela 1). Os critérios diagnósticos no Consenso do NIH contemplaram a
presença hiperandrogenismo e anovulação crônica (5). Entretanto, estes
critérios não incluíram a presença de OP ao ultrassom, achado morfológico
que denominava a síndrome. Portanto, devido a esta controvérsia, em 2003
foi publicado o Consenso de Rotterdam que reavaliou os critérios diagnósticos
e incluiu o achado de OP como critério (6) (Tabela 1). Logo, o Consenso de
Rotterdam ampliou as possibilidades de combinações das três manifestações
clínicas clássicas, permitindo caracterizar quatro fenótipos (Tabela 2).
Novamente em 2006, houve uma proposta pelo Androgen Excess Society
(AES) de modificação da recomendação, e o hiperandrogenismo passou a ser
condição essencial para o diagnóstico, diminuindo o número de possibilidades
fenotípicas (7). Porém uma Conferência Consenso conduzida pelo NIH sugere
o uso do Consenso de Rotterdam para o diagnóstico da SOP, por justamente
abranger os quatro fenótipos e dessa forma contemplar a maior população de
pacientes com SOP (8). Mas vale ressaltar que essa coleção de fenótipos e
subfenótipos, muito provavelmente, representa um conjunto de doenças de
etiologias diferentes, cujas causas ainda são desconhecidas, e esse cuidado
com a seleção da população alvo nos estudos que investigam doenças
complexas deve ser sempre observado.

INTRODUÇÃO - 4

Tabela 1 - Critérios diagnósticos da síndrome dos ovários policísticos
Consenso

Critérios Diagnósticos

NIH

Hiperandrogenismo e anovulação crônica
Dois dos seguintes critérios: hiperandrogenismo,
Rotterdam
anovulação crônica e/ou ovários policísticos (OP)
Androgen Excess Society Hiperandrogenismo + oligo/amenorreia e/ou OP
*Para o diagnóstico da SOP é fundamental a exclusão de outras causas como hiperplasia
adrenal congênita forma não clássica, hiperprolactinemia, hipotireoidismo, Síndrome de
Cushing e tumores androgênicos.

Tabela 2 - Possibilidades fenotípicas da SOP de acordo com os
consensos
Fenótipos

1

2

3

4

Hiperandrogenismo

Sim

Sim

Sim

Não

Oligo/anovulação

Sim

Sim

Não

Sim

Ovários policísticos

Sim

Não

Sim

Sim

Consenso NIH, 1990 (5)

X

X

Consenso Rotterdam, 2003 (6)

X

X

X

X

Consenso AE-PCOS Society, 2006 (7)

X

X

X

1.2 Heterogeneidade Clínica e Evolutiva da SOP
Atualmente é mais aceito que a SOP compreende um conjunto de
fenótipos e subfenótipos. Estudos transversais têm demonstrado que a
prevalência das manifestações metabólicas difere entre os fenótipos,
sendo muito mais comum no fenótipo clássico descrito pelo NIH
comparado aos outros fenótipos possíveis pelo critério de Rotterdam
como o fenótipo ovulatório (fenótipo 3, Tabela 2) e o fenótipo
normoandrogênico (fenótipo 4, Tabela 2) (9).
A prevalência dos diferentes fenótipos da SOP varia de 69,4% de
fenótipo clássico (fenótipos 1 e 2, Tabela 2), 15,5% de fenótipo ovulatório
e 15,3% de fenótipo normoandrogênico. Observa-se também que 71,4%
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das pacientes apresentam resistência insulínica (RI). Entretanto, a RI
difere entre os fenótipos: 80,4% no fenótipo clássico, 65% no fenótipo
ovulatório e apenas 38,1% no fenótipo normoandrogênico. A presença de
síndrome metabólica também difere entre os fenótipos (9).
O padrão do perfil androgênico não é levado em consideração na
classificação

dos

fenótipos,

mas

os

estudos

apontam

que

aproximadamente 20%-30% das mulheres com SOP apresentam aumento
da

produção

dos

precursores

androgênicos

adrenais

dehidroepiandrosterona (DHEA) e sulfato de dehidroepiandroterona
(DHEAS) (10). O papel desses precursores androgênicos adrenais na
patogênese da SOP ainda não foi elucidado, porém essas mulheres
aparentam ter uma resposta exagerada da esteroidogênese adrenal sob
estímulo do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), e essa condição tem
demonstrado substancial herdabilidade (12).
Portanto, visto que as pacientes apresentam comportamentos
clínico e laboratorial diferentes, acredita-se que elas apresentem
marcadores

genéticos

características fenotípicas.

também

diferentes

de

acordo

com

as
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1.3 Aspectos da Patogênese da SOP
1.3.1 SOP e resistência insulínica
O estudo da associação entre SOP e alterações no metabolismo
glicídico foi inicialmente demonstrado em 1970, quando formas raras de RI
grave, acantose nigricante e hiperandrogenismo começaram a ser descritas
(Resistência

Insulínica

tipo

A,

Síndrome

de

Rabson-Mendenhall

e

Leprechaunismo) (11). O mecanismo molecular da resistência insulínica
nessas doenças era explicado tanto por uma redução da ligação da insulina
ao seu receptor, como por um defeito na autofosforilação do receptor de
insulina, ambos de causa genética (12, 13). Formas familiares de
lipodistrofia com RI grave também foram associadas ao hiperandrogenismo
na mesma época (14). A hiperinsulinemia marcante como característica
comum a essas síndromes sugeriu pela primeira vez que a insulina poderia
estimular diretamente a produção de andrógenos (13).
Em 1980, Burghen et al.(15) reportaram que mulheres com SOP
apresentavam aumento da insulinemia em resposta ao teste oral de
tolerância a glicose (TOTG), não justificado apenas pela obesidade. Estudos
subsequentes demonstraram que pacientes magras com SOP possuíam
certo grau de RI, e mesmo pacientes obesas possuíam RI de forma
desproporcional ao grau de adiposidade (16). Portanto, a resistência
insulínica na SOP é aparentemente uma característica intrínseca agravada
pela obesidade, e não simplesmente uma consequência desta última. Além
disso, observou-se que mulheres com SOP clássica apresentavam também
acantose nigricante, o que lhes conferia um quadro fenotípico semelhante ao
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das raras síndromes de RI descritas anteriormente (15). Essas observações
abriram um novo campo para o estudo da associação entre resistência
insulínica e SOP.
É importante ressaltar que a RI neste grupo de pacientes é tecidoespecífica. Defeitos nas ações metabólicas da insulina nas pacientes com
SOP ocorrem nos tecidos muscular e adiposo, porém, as ações mitogênicas
e esteroidogênicas da insulina nos ovários estão preservadas (17). Pela
atuação em seu próprio receptor ovariano, a insulina amplifica a resposta
das células da teca ao Hormônio Luteinizante (LH) e aumenta a expressão
da P450c17 e 3βHSD2, o que culmina com o incremento da produção de
andrógenos (Figura 1) (18, 19). Essa via é bem ilustrada nos estudos em
ratos com RI induzida por dieta obesogênica, em que o knock-out dos
receptores de insulina provocou melhora do hiperandrogenismo e da
anovulação (20). A reafirmação do papel da insulina na esteroidênese é vista
no tratamento da SOP. Todos os tratamentos que reduzem níveis séricos de
insulina, seja perda de peso por mudança de estilo de vida, cirurgia
bariátrica, metformina ou tiazolinedionas, melhoram significativamente a
anovulação e a hiperandrogenemia (21, 22).
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Figura 1 - Papel da resistência insulínica na SOP. Painel da esquerda ilustra a ativação fisiológica da esteroidogênese nas células da teca
pela ação do LH, com ação coadjuvante da insulina e IGF1. No painel da direita, ilustração esquemática da ativação nas células
da teca na SOP com o aumento das concentrações e ação do LH e amplificação dessa ação pela hiperinsulinemia [Fonte:
Crespo et al.(23)]
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Apesar dessas evidências, existem divergências na literatura se a
hiperinsulinemia possui um papel primário na patogênese da SOP, uma vez
que ela não é um achado ubíquo e, quando presente, é leve a moderada na
maioria dos casos. Além disso, ela não explica os defeitos primários das
células ovarianas. Porém, naqueles casos extremos de resistência
insulínica, principalmente quando esta é uma característica herdada, a
hiperinsulinemia pode ser a base da patogênese da doença (24, 25).
No outro extremo, estão as portadoras de SOP com fenótipo
normoandrogênico,

com

poucas

repercussões

metabólicas.

Nestas,

possivelmente a patogêneses da doença não deve envolver, pelo menos
significativamente, as vias de sinalização da insulina.

1.3.2 Papel das alterações na foliculogênese na SOP
O início do recrutamento folicular é independente das gonadotrofinas,
ou seja, é um processo intrínseco ovariano. Os folículos primordiais são
mantidos no estado de quiescência por interações epitélio-mesenquimais,
sinalização parácrina e fatores secretados pelos oócitos. São conhecidos
fatores de transcrição inibitórios (LKB1/STK11 e BMP4), fatores pró
apoptóticos (FOX) e fatores estimulatórios secretados pelos oócitos (GDF9,
BMP6 e BMP9) para o recrutamento folicular (26) .
Um

conjunto

de

fatores

locais

regula

o

crescimento

e

desenvolvimento do folículo: por exemplo, BMP15 age sinergicamente com
GDF9 para proliferação de células da granulosa (26). Outro importante
modulador da foliculogênese é o hormônio antimulleriano (AMH), membro da
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superfamília do Fator transformador de crescimento beta (TGF-beta),
produzido pelas células da granulosa de pequenos folículos em crescimento.
Ele atua para impedir a progressão e maturação dos folículos de forma
prematura. Uma vez que os folículos alcançam tamanhos maiores (> 8 mm),
a expressão do AMH é reduzida e esses folículos se tornam mais sensíveis
a ação do hormônio folículo estimulante (FSH), o que culmina com o
aumento da produção de estrógenos, seleção do folículo dominante e
subsequente ovulação no ovário normal (27).
A hipótese de que essas proteínas reguladoras, quando atuantes de
forma alterada, participam da patogênese da SOP torna-se ainda mais forte
quando se evidencia a permanência do fenótipo da SOP em culturas de
células de ovário. Cultura de células da teca de mulheres com SOP
comparadas às células de mulheres normais mostraram aumento da
produção de progesterona, 17-hidroxiprogesterona (17OHP) e testosterona;
e aumento da expressão de CYP11A e CYP17 (28). Em conjunto, esses
dados indicam que células ovarianas de mulheres com SOP possuem
características intrínsecas e estáveis que contribuem para seu fenótipo,
mesmo após exclusão de interferências de gonadotrofinas, hiperinsulinemia
e hiperandrogenismo.
Fatores relacionados a regulação da foliculogênese já foram
estudados como possíveis causadores da síndrome, como por exemplo,
GDF9 e BMP15, porém ainda não há evidência de que essas moléculas
sejam responsáveis pela foliculogênese anormal na SOP (29, 30).
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Os dados mais recentes e relevantes são os que demonstram a
implicação do AMH na patogênese da SOP. Ovários de pacientes com SOP
possuem grande número de folículos nos estágios pré-antral e antral, o que
indica interrupção da maturação folicular nos estágios em que a produção de
AMH é máxima (Figura 2). Além disso, diversos estudos já evidenciaram que
níveis séricos de AMH são significativamente mais elevados em pacientes
com SOP (27, 31, 32). Pellat et al.(31) demonstraram que a produção de
AMH por célula é 75 vezes maior em células da granulosa de pacientes com
SOP anovulatório. Esses achados sugerem que os altos níveis séricos de
AMH não são apenas uma consequência da maior massa de células da
granulosa nas pacientes anovulatórias, mas sim uma superprodução
intrínsica por essas células (27, 31). Recentemente, Gorsic et al.(33)
identificaram 18 variantes raras no AMH em pacientes com SOP usando
sequenciamento genômico global, e demonstraram por meio de estudo
funcional que 17 das 18 variantes foram associadas a uma redução da
sinalização do AMH. Estudo in vitro das variantes do AMH encontradas
demonstraram que elas levaram a uma diminuição da atividade inibitória do
AMH sobre a transcrição da CYP17A1, causando, consequentemente,
aumento da síntese de andrógenos.
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Figura 2 - Disfunção da foliculogênese na SOP - O aumento das concentrações do
AMH promove a diminuição da ação do FSH sobre os folículos antrais
iniciais levando a estagnação da foliculogênese, e a diminuição da ação da
aromatase, levando ao aumento das concentrações de andrógenos [Fonte:
Crespo et al.(23)]

1.3.3 SOP e o eixo neuroendócrino
Uma vez que a esteroidogênese ovariana é diretamente relacionada ao
estímulo gonadotrófico, o aumento da frequência de pulso de LH e da razão
LH/FSH são apontados como um dos fatores para o desenvolvimento da SOP.
Os esteroides ovarianos, estradiol e progesterona, são os reguladores
primários da pulsatilidade do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH),
entretanto, sabe-se que na SOP há uma resistência do pulso gerador de
GnRH ao feedback negativo pelos esteroides ovarianos, o que resulta em
maior frequência e amplitude dos pulsos de LH (34). Este fenômeno já foi
atribuído a hiperandrogenemia, uma vez que o tratamento com flutamida por
4 semanas restaurou a sensibilidade hipotalâmica aos esteroides ovarianos
(35). Assim, alterações do eixo gonadotrófico parecem ser aspectos
secundários a outros comemorativos da SOP, como a hiperandrogenemia. A
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hipótese de Marshal postula que a elevação da testosterona leva a
diminuição da expressão dos receptor de progesterona mediada pelo
estradiol no hipotálamo da mulher com SOP (36).
Recentemente, estudos demonstraram a ação do AMH no hipotálamo
aumentando a liberação de GnRH na mulher com SOP. Os receptores de
AMH são expressos nos neurônios secretores de GhRH de humanos e o
AMH foi capaz de aumentar a secreção de LH dependente de GnRH (36).
Portanto, os aspectos que contribuem para patogênese da SOP são
múltiplos e provavelmente decorrem de marcadores genéticos distintos que
culminam em apresentações fenotípicas também diversas. A melhor
caracterização da etiologia genética e fisiopatologia desses fenótipos
permitirá entender melhor as diversas causas da SOP e, consequentemente,
conduzir o tratamento de forma mais individualizada.

1.4 Herdabilidade e Genética da Síndrome dos Ovários Policísticos
A síndrome demonstra um forte componente hereditário e sua
prevalência é significativamente maior entre familiares de primeiro grau de
pacientes afetadas comparadas com a população geral. Estudo de 2001
que avaliou familiares de primeiro grau de 93 pacientes portadoras de SOP
demonstrou que 35% das mães não-menopausadas e 40% das irmãs das
afetadas também eram portadoras da doença (37). Recentemente, o
estudo que avaliou o Registro Nacional de Pacientes e o Registro MultiGeracional da Suécia, identificou um total de 29.736 filhas, sendo 2.275
filhas de mulheres com SOP. A prevalência de diagnóstico de SOP foi
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3,4% nas filhas de mães com SOP versus 0,6% nas filhas de mães sem
esse diagnóstico; logo, filhas de mães com SOP têm cinco vezes mais
chances de ter esse diagnóstico (38).
O estudo holandês que avaliou famílias de gêmeos e irmandades
não-gemelares evidenciou que a associação de SOP entre gêmeos
monozigóticos é significativamente maior do que entre os dizigóticos e
irmandades não-gemelares, concluindo que o componente genético tem
forte

influência

sobre

a

patogênese

da

SOP,

contribuindo

por

aproximadamente 65%-70% dessa patogênese (39).
No entanto, os estudos de associação envolvendo mais de 100
genes candidatos, principalmente aqueles relacionados a hormônios
envolvidos no eixo reprodutivo, resistência insulínica e inflamação crônica,
apresentam resultados contraditórios (12, 40-42). Dois fortes estudos de
associação genética de escala genômica [Genome Wide Association Study
(GWAS)], conduzidos na população Chinesa no grupo étnico Han
identificaram 11 loci, contabilizando 17 polimorfismos de nucleotídeo único
(SNPs) com forte associação de risco para a SOP (Tabela 3) (43, 44).
Subsequentemente,

os dados foram validados em caucasianos e

encontraram a presença de 12 das 17 variantes com o mesmo efeito de
risco, indicando um perfil genético de risco similar entre as populações (4549). No entanto, a frequência dos alelos de risco difere significativamente
entre as populações estudadas (45).
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Tabela 3 - Genes apontados pelos estudos de GWAS da população
Chinesa Han
Gene

Relevância
Codifica receptor de LH: envolvido na ação das gonadotrofinas nos
LHCGR
ovários regulando a ovulação e luteinização.
Codifica receptor de FSH: envolvido na ação das gonadotrofinas com
FSHR
papel fundamental no crescimento folicular.
Função desconhecida. Variantes associadas com maior prevalência
THADA
de DM2. Relacionado a adenomas tireoidianos.
Fator de troca do nucleotídeo guanina que ajuda a mediar endocitose
DENND1A
de proteínas e lipídios nas células.
c9orf3
Função desconhecida.
Codifica proteína envolvida na via Hippo. Via conservada que controla
YAP1
crescimento dos órgãos, proliferação e apoptose.
Proteínas
responsáveis
por
tráfico
de
membranas
em
RAB5B
subcompartimentos celulares.
Proteínas arquiteturais que têm várias funções como regulação de
HMGA2
transcrição e integração de retrovírus ao cromossoma.
TOX3
Fatores arquiteturais modificadores da cromatina
Codifica receptor de insulina.
INSR
Mutações associados a resistência insulínica.
ZNF217 Cofator da ação das telomerases.

Alguns dos genes encontrados dentro dos loci de suscetibilidade nos
estudos de GWAS estão relacionados à regulação ovariana pelas
gonadotrofinas, ao metabolismo da glicose e dos lipídeos e à regulação do
ciclo celular. Dentre os genes relacionados a regulação ovariana pode-se
destacar o receptor do hormônio luteinizante/gonadotrofina (LHCGR),
codificador do receptor do LH e gonadotrofina coriônica humana (HCG). Este
receptor está acoplado a proteína G e nos ovários se expressa nas células da
teca e da granulosa, sendo que nestas principalmente nos folículos préovulatórios. Já foi demonstrado que o aumento da expressão de LHCGR nas
células da granulosa nos folículos pré-ovulatórios permite que esses folículos
respondam ao pico de LH do meio do ciclo, resultando na ovulação e
liberação do óvulo. Mutações inativadoras desse gene resultam em aumento
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de LH, oligoanovulação e infertilidade (50, 51). Em contrapartida, mutações
ativadoras desse gene foram associadas a hiperandrogenismo (52).
O gene do receptor de FSH (FSHR), também apontado no GWAS,
está relacionado à resposta ovariana ao FSH. Mutações inativadoras do
FSHR levam ao hipogonadismo hipergonadotrófico, e na ausência da ação
desse receptor, o folículos estagnam seu desenvolvimento no estágio préantral (53). Variações polimórficas desse genes nas pacientes com SOP já
foram associadas às concentrações de FSH circulante (47), e à resposta
exógena ao estímulo com gonadotrofinas e citrato de clomifeno (54).
O gene DENND1A, membro da família de proteína denominada
connecdenn, tem sido apontado como gene potencialmente envolvido na
patogênese da SOP. A proteína tem a função de facilitador de endocitose de
proteínas e lipídios, reciclagem de receptores e tráfico de membranas. O gene
DENND1A possui dois transcritos principais: variante 1 (DENND1A.V1) que
codifica 1009 aminoácidos (aa) e a variante 2 (DENND1A.V2) que codifica 559
aa, sendo que esta perde um domínio C-terminal rico em prolina e inclui uma
cadeia C-terminal de 33aa que difere do DENND1A.V1 (55). Estudos com
células da teca isoladas de mulheres normais e portadoras de SOP
demonstraram nas células de mulheres com SOP uma relação do aumento de
DENND1A.V2, com o aumento da expressão do CYP17A1 e aumento da
síntese de andrógenos por essas células (56). Dapas et al.(57) identificaram
variantes na região não codificadora no DENND1A por sequenciamento
genômico que se correlacionaram com características reprodutivas e
metabólicas das mulheres com SOP.
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Dentre os genes sinalizados no GWAS da SOP associados à
resistência insulínica e risco de diabetes mellitus (DM) destaca-se o gene do
receptor da insulina (INSR) que conhecidamente tem importante papel na
resistência insulínica. Mutações no domínio tirosina-quinase do receptor de
insulina são causas conhecidas de resistência insulínica e hiperinsulinemia
grave (58-60). Variantes polimórficas em diferentes exons já foram
apontadas como de risco para SOP, mas os resultados foram contraditórios
em estudos subsequentes (53).
Os demais genes apontados pelo GWAS apresentam funções
desconhecidas ou funções em vias complexas do ciclo ou arquitetura celular
(Tabela 3).

1.4.1 Limitações do GWAS para Explicar Herdabilidade de Doenças
Complexas
O racional dos estudos de sequenciamento de larga escala GWAS é
“doença comum está associada a variantes comuns”, postulando que as
doenças comuns estão relacionadas a variantes alélicas que apresentam
frequência maior que 5% da população. A partir desse princípio os estudos
de GWAS propiciaram a identificação de uma enorme quantidade de
variantes genéticas associadas a doenças complexas. No entanto, essas
variantes explicaram menos de 10% da herdabilidade na SOP.
Uma das justificativas para essa baixa capacidade dos GWAS de
explicar a herdabilidade na SOP pode estar na presença de variantes raras
com maior impacto no fenótipo e que não são detectadas nos arrays que
buscavam variantes presente em mais de 5% da população.
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1.4.2 Causas Monogênicas/Digênicas Raras levando ao Fenótipo de
SOP
Existem descrições na literatura de causas monogênicas e digênicas
raras levando ao fenótipo de SOP. Mutações nos genes 11-hidroxiesteroide
desidrogenase tipo I e hexose-6-fosfato desidrogenase levam a deficiência da
cortisona redutase, enzima envolvida na ativação de cortisona em cortisol. A
diminuição na síntese de cortisol causa consequente elevação do ACTH e
excesso da produção androgênica, levando ao fenótipo de SOP (61, 62).
PAPSS2 é um doador de radicais sulfato para as sulfotransferases
inclusive as SULT2A1, enzima responsável pela sulfatação do precursor
androgênico DHEA. Diminuição da sulfatação do DHEA disponibiliza mais
desse

precursor

para

sua

conversão

em

andrógenos

ativos,

androstenediona e testosterona. Mutações no PAPSS2 foram descritas em
uma família com fenótipo de SOP (63).
Portanto, sendo a SOP uma doença com componente genético forte
com pouca elucidação dos genes envolvidos na sua gênese, propõe-se o
presente estudo que envolve uma ampla pesquisa de genes que possam
estar potencialmente envolvidos na patogênese da doença, em uma
população pré-selecionada de pacientes com a síndrome: a) casos
familiares de SOP; b) pacientes com SOP e aumento dos andrógenos
adrenais; c) SOP associada a amenorreia primária; d) SOP associada a
resistência insulínica grave e/ou DM precoce; e) SOP normoandrogênico.
Foi utilizado, para tal pesquisa, sequenciamento em larga escala, tanto na
forma de painel gênico, quanto exoma em casos selecionados.
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A identificação da associação de novos genes em um grupo
específico de pacientes permitirá o melhor entendimento dos mecanismos
moleculares envolvidos na SOP e seus mais diversos fenótipos, e a
possibilidade de desenvolvimento de terapêuticas personalizadas para os
portadores da síndrome.

2 OBJETIVOS
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1) Identificar variantes patogênicas raras associadas à etiologia da
SOP em casos com fenótipos pré selecionados: a) SOP e aumento dos
andrógenos adrenais, b) SOP associada a amenorreia primária, c) SOP
associada a resistência insulínica grave e/ou DM precoce, d) SOP
normoandrogênico, e) casos familiares; por meio de um painel gênico
contendo genes envolvidos na foliculogênese ovariana, nas vias de síntese
dos esteroides, na ação de gonadotrofinas e sinalização da insulina, e
identificados em doenças monogênicas/digênicas.
2) Identificar novos genes envolvidos na etiologia da SOP estudando
famílias com múltiplas mulheres afetadas pela SOP por meio do
sequenciamento exômico global.

3 MÉTODOS
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3.1 Considerações Éticas
Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) (protocolo número
1.905.339). Todos os pacientes ou seus responsáveis assinaram o termo
de consentimento livre e esclarecido (Anexo A) para participação na
pesquisa.

3.2 Casuística
Pacientes com diagnóstico de SOP pelo critério de Rotterdam (6)
acompanhadas no ambulatório de Endocrinologia e no ambulatório de
Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo foram convidadas a participar do presente
estudo, e somente foram incluídas no estudo após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Quando possível, também foram
incluídos

no

estudo

os

consentimento informado,
encontradas.

familiares

das

pacientes

afetadas,

após

para segregação genética das variantes
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3.3 Diagnóstico Clínico e Seleção dos Pacientes
3.3.1 Diagnóstico Clínico
O diagnóstico da SOP foi realizado utilizando o critério de
Rotterdam de 2003 em que a presença de duas das três características a
frente mencionadas confirma o diagnóstico: hiperandrogenismo clínico
e/ou hiperandrogenemia, oligo/anovulação crônica e ovários policísticos
ao ultrassom, excluindo causas secundárias. Hiperandrogenismo foi
definido

pela

presença

de

hirsutismo,

alopecia

e/ou

acne.

Hiperandrogenemia pelo aumento das concentrações de testosterona
total e/ou livre e/ou androstenediona, e/ou DHEAS. Oligo/anovulação foi
diagnosticada pela presença de oligomenorréia (menos de nove ciclos
menstruais por ano) ou progesterona na fase lútea < 5 ng/mL em dois
ciclos subsequentes. A definição de OP ao ultrassom foi a presença de ≥
12 cistos foliculares com distribuição periférica e tamanho < 1 cm e/ou a
presença de ovários com volume > 10 cc, uni ou bilateralmente.
Os critérios de exclusão e os exames laboratoriais utilizados para
exclusão dos mesmos estão citados abaixo. Todas as pacientes tiveram
os exames laboratoriais realizados na avaliação inicial, dosagem em fase
folicular e sem uso de contraceptivo oral pelo período mínimo de 3 meses.
-

Hipotireoidismo - dosagem de TSH.

-

Hiperprolactinemia - dosagem de Prolactina (PRL).

-

Forma não clássica da deficiência da 21-hidroxilase - dosagem de
17OHP basal em duas dosagens na fase folicular. Concentração
basal de 17OHP < 2ng/mL excluiu e > 10 ng/mL confirmou este

MÉTODOS - 25

diagnóstico. Quando as concentrações de 17OHP estavam entre
2 ng/mL-10 ng/mL, as pacientes foram submetidas ao teste de
estímulo com ACTH sintético para dosagem da 17OHP.
Concentração de 17OHP pós estímulo > 10 ng/mL confirmaria o
diagnóstico de HAC.
-

Síndrome

de

Cushing

-

história

clínica

e

exame

físico

evidenciando ganho de peso excessivo, pletora facial, giba, atrofia
muscular, estrias violáceas em abdome e fragilidade capilar.
-

Tumores androgênicos - história e exame físico evidenciando sinais
e sintomas de virilização, confirmado por exame de imagem.

3.3.2 Seleção da Casuística
A seleção da casuística compreendeu casos de SOP com história
familiar positiva e/ou fenótipos selecionados de acordo com os critérios
abaixo:
-

Grupo I estudado por meio de painel gênico:
-

SOP

e

hiperandrogenismo

adrenal,

caracterizado

pelo

aumento de DHEA e/ou DHEAS em pelo menos 1,5 vezes o
limite superior da normalidade.
-

SOP com amenorreia primária.

-

SOP com resistência insulínica grave (insulina basal > 50
mUI/L e níveis séricos de insulina aos 120 min após TOTG >
300 mUI/L) e/ou DM2 precoce (antes de 30 anos de idade).

-

SOP normoandrogênico.
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-

Casos familiares: mais de um membro acometido pela família,
porém sem DNA de familiares disponíveis no momento do
sequenciamento.

-

Grupo II:
-

Casos familiares: mais de um membro acometido pela
síndrome, com disponibilidade para coleta de DNA.

Para os casos que preenchiam mais de um critério de inclusão,
priorizou-se a alocação por características laboratoriais (RI grave, adrenal
e/ou normoandrogênico), seguidas por características clínicas (amenorreia
primária e familiar).
Como o objetivo da presente pesquisa era identificar variantes
genéticas raras, pacientes com outras condições médicas ou características
sindrômicas foram incluídas no estudo.

3.3.3 Seleção de Controles
Os controles para as variantes raras encontradas foram os exomas já
realizados no Núcleo SELA em pacientes brasileiros que até o dado
momento constituem 862, o banco de exomas disponível da população
brasileira de idosos saudáveis (abraom.ib.usp.br) e bancos de dados de
exomas internacionais como o gnomAD e ExAC, que já alberga mais de
125.748 exomas e genomas. Adicionalmente, para segregação familiar das
variantes com potencial de patogenicidade, foram selecionados familiares
das pacientes afetadas que não apresentavam o fenótipo quando possível.
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3.4 Obtenção de Amostras de DNA e Extração do DNA Genômico
Após a assinatura do termo de consentimento informado, nas
pacientes com interesse em participar do estudo, foram coletados 10 mL
de sangue de cada paciente e familiar (quando disponível) para extração
de DNA. As amostras de DNA dos pacientes e seus familiares foram
obtidas a partir de leucócitos de sangue periférico. O DNA foi extraído de
acordo com procedimento padronizado no Laboratório de Hormônios e
Genética Molecular da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento
(LIM42), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
baseado no método de Miller et al.(64). A concentração do DNA extraído
foi obtida por leitura em espectrofotômetro (Biophotometer, Eppendorf,
Hamburgo, Alemanha) no comprimento de onda de 260 nm (1 unidade
DO 260 = 50 µg/mL). A relação ideal entre as leituras entre 260 nm e 280
nm para caracterização da pureza do material deveria ser superior a 1,75.
A integridade do material foi verificada com eletroforese em gel de
agarose 1% e visualização por transiluminação com luz ultravioleta após
coloração com solução de brometo de etidio. As amostras foram
armazenadas a 4º C até sua utilização.
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3.5 Estudo Genético Molecular
3.5.1 Estratégia do Estudo
Os

casos

selecionados

no

Grupo

1

foram

submetidos

ao

sequenciamento paralelo por meio de um painel customizado de genes alvos
e posterior análise dos possíveis genes associados ao fenótipo da paciente.
Os

casos

selecionados

no

Grupo

2

foram

submetidos

ao

sequenciamento exômico e foram aplicados filtros para selecionar as variantes
raras que potencialmente possam estar associadas ao fenótipo. O Exoma
também foi realizado em alguns casos do Grupo 1 conforme disponibilidade.
As variantes de interesse identificadas receberam análise da
segregação familiar sempre que possível.

3.5.2 Sequenciamento de Nova Geração Através de Painel Gênico
O sequenciamento paralelo em larga escala (SPLE) utilizado no
Grupo 1 foi direcionado para as regiões gênicas alvo por meio de um painel
customizado. O painel de genes foi desenhado para uso em diversos
projetos de investigação genético molecular em endocrinologia. Dessa
forma, por uma questão de custo-benefício, pacientes com diferentes
doenças endócrinas foram sequenciados na mesma corrida de SPLE. Após
o sequenciamento, a análise de bioinformática dos dados genômicos
gerados foi direcionada para os genes associados à condição avaliada.
O painel de SPLE customizado para este estudo foi elaborado a partir
da ferramenta Agilent Sure Design (Agilent Technologies, Santa Clara, CA,
EUA) e foram incluídos (Tabela 4):
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-

Seis genes envolvidos na foliculogênese ovariana.

-

Nove genes envolvidos no eixo gonadotrófico.

-

Quatorze genes envolvidos na esteroidogênese ovariana e
adrenal.

-

Quinze genes envolvidos na via de sinalização de insulina e
homeostase energética.

-

Quatro genes associados à SOP descritos em doença humana
monogênica ou oligogênica (H6PD, HSD11B1, PAPSS2, INSR), já
inseridos nos grupos acima.

Tabela 4 - Genes de interesse presentes no painel
Genes
relacionados a
foliculogêneses
ovariana

Genes
relacionados
a ação de
gonadotrofinas

Genes da
esteroidogêneses

FOXO3

AMHRII

CYP11A1

Genes
envolvidos
na via de
sinalização
de insulina
INSR*

GDF9

SRD5A2

HSD3B2

POMC

AMH

AR

POR

PPARG

BMP15

AKR1C3

CYP17A1

LMNA

BMP2

DLK1

CYP19A1

FST

BMP4

PGR

H6PD

AKT2

ESR1

HSD11B1

TNFRSF1B

FSHR*

SULT2A1

LMNB2

LHCGR*

PAPSS2

IRS2

CYP21A2

IRS1

NR3C1

GHR

GATA4*

CIDEC

GATA6

BSCL2

DENND1A*

GCK
LEPR

*genes apontados pelo GWAS.
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As regiões alvos compreenderam todos os éxons dos genes
selecionados e as regiões flanqueadoras (25 pb a montante e a jusante de
cada éxon). Foram sintetizadas sondas específicas para seleção, captura e
enriquecimento das regiões genômicas de interesse, com base na
metodologia Sure Select XT (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA).
A plataforma de SPLE utilizada foi NextSeq (Illumina, Inc., San Diego,
CA, EUA), escolhida por ser a tecnologia dominante na atualidade, suportada
pelas principais ferramentas de bioinformática. O SPLE foi realizado no
multiusuário FAPESP do Centro de Sequenciamento em Larga Escala
(SELA), locado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

3.5.2.1 Etapas do SPLE do Painel Gênico
O processo de SPLE compreendeu três etapas fundamentais:

1) Confecção de bibliotecas de fragmentos de DNA
a) fragmentação mecânica do DNA genômico utilizando a tecnologia
Covaris gerando fragmento de 150 pb;
b) ligação

dos

adaptadores

contendo

primers

universais

às

extremidades dos fragmentos;
c) adição dos indexes (barcodes) que permitem a identificação do
paciente no pool de amostras sequenciadas;
d) enriquecimento das bibliotecas com sondas de captura das
regiões alvos do painel gênico (sondas biotiniladas ligam-se por
complementaridade às regiões gênicas de interesse, permitindo
uma posterior captura destas regiões por esferas magnéticas
acopladas à estreptavidina).
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2) Amplificação clonal
A amplificação clonal ocorre por meio de uma reação em cadeia de
polimerase em ponte (bridge PCR). Nesta etapa os fragmentos de DNA
ligados às moléculas adaptadoras são depositados em uma lâmina especial
denominada flowcell. Esta lâmina é constituída por canaletas (ou lanes), em
cuja superfície encontram-se fixados de maneira paralela oligonucleotídeos
complementares às moléculas adaptadoras acopladas a extremidades dos
fragmentos de DNA. Após a ligação dos fragmentos aos oligonucleotídeos
complementares, cada molécula é amplificada várias vezes pelo PCR em
ponte. Ao final são gerados clones (clusters) de moléculas de DNA idênticas
à molécula original, ligadas covalentemente à superfície da flowcell.

3) Sequenciamento
Após a amplificação clonal, as moléculas antisense são removidas
enzimaticamente, e o processo de sequenciamento é iniciado com o
acoplamento de um primer (oligonucleotídeo iniciador) especial. Em seguida,
nucleotídeos modificados com terminadores reversíveis marcados com
fluoróforos específicos para cada nucleotídeo são adicionados ao meio. A
cada ciclo de incorporação são geradas imagens de toda superfície da
flowcell por meio de um escaner de fluorescência em cada um dos
comprimentos de onda (específico para cada fluoróforo). Os clusters
presentes na superfície da flowcell são então mapeados e identificados. A
sobreposição das imagens produzidas a cada ciclo de incorporação propicia
a identificação da sequência de base nucleotídica de cada cluster de
moléculas, ou seja, a sequência de fragmento que deu origem ao cluster. Na
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metade dos ciclos, ao final do sequenciamento do primeiro read, acontece
uma inversão dos fragmentos ligados na flowcell e uma reclusterização para
que aconteça o sequenciamento do mesmo fragmento no sentido reverso
(do segundo read). Isso caracteriza a configuração paired end do SPLE, que
possibilita leituras de fragmento de até 300 pb. Ao final dos ciclos, o
equipamento gera um arquivo com todas as sequências.

3.5.2.2 Análise de Bioinformática do SPLE utilizando Painel Gênico
O grande volume de dados gerados pelas novas plataformas de SPLE
requer a utilização de ferramentas de bioinformática elaboradas a fim de
identificar as variantes genéticas de interesse em meio a milhares de
variantes não relacionadas ao fenótipo.
O Dr. Antonio Marcondes Lerario, bioinformata colaborador do SELA,
desenvolveu um pipeline para análise das variantes identificadas. Partindo
dos dados brutos fornecidos pelo equipamento de sequenciamento no
formato FASTQ, foram realizadas as análises por meio de diversos
softwares que funcionam em cadeia:
1) Verificação

da

qualidade

pela

checagem

automatizada

da

consistência dos arquivos gerados no processo de sequenciamento,
e cálculos de estatísticas básicas como número de sequências
produzidas por amostra (programa QualiMap Base Space).
2) Alinhamento das sequências das amostras ao genoma humano
de referência (hg19/UCSC ou GRCh37/NCBI), gerando um
arquivo com extensão BAM (processo realizado pelo programa
BWA, http://bio-bwa.sourceforge.net/).
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3) Recalibragem das sequencias alinhadas. Como o alinhamento é
feito sequência a sequência individualmente, torna-se necessário
recalibrá-lo, visto que fragmentos oriundos das mesmas regiões
cromossômicas

podem

apresentar

resultados

ligeiramente

diferentes do mapeamento (por exemplo, quando existem
pequenas inserções, deleções ou repetições no genoma alvo). A
recalibragem pode ser considerada um realinhamento, mas agora
de forma contextualizada.
4) Genotipagem ou chamada de variantes: determinação, com bases
estatísticas, de todos os alelos do genoma da amostra, para
identificar variantes single nucleotide variants (SNVs) (variantes
de um único nucleotídeo) e indels (pequenas deleções e
inserções). É feita a listagem de todas as alterações divergentes
da sequência de referência (variantes alélicas), gerando o arquivo
variant call format (VCF). Tipicamente são listadas centenas ou
milhares de variantes, o que tornaria impossível a verificação
manual de cada uma delas. A ferramenta utilizada nessa etapa é
Freebayes (Bayesian haplotype-based genetic polymorphism
discovery and genotyping, https://gihub.com/ekg/freebayes).
5) Anotação das variantes detectadas: processo automatizado
realizado pela ferramenta Annovar (http://www.openbioinformatics
.org/annovar/). Nessa etapa, para cada uma das variantes
alélicas, foram coletadas informações a partir de:
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a) bancos de dados populacionais (1000 Genomes Project,
Exome

Aggregation

Consortium

–

ExAC,

gnomAD,

ABRAOM);
b) algoritmos de predição in silico do impacto funcional da
variante (Anexo B):
-

SIFT - Sorting Intolerant from Tolerant Human Protein
(http://sift.jcvi.org/);

-

Polyphen2 - (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/);

-

Mutation Assessor - (http://mutationassessor.org/r3/);

-

Mutation Taster - (http://www.mutationtaster.org/);

-

Functional Analysis through Hidden Markov Models
(FATHMM) - (http://fathmm.biocompute.org.uk/);

-

Protein

Variations

Effect

Analyzer

(PROVEAN)

-

(http://provean.jcvi.org/index.php);
-

Combined

Annotation

Dependent

Depletion

(CADD)

Profile

(GERP)

(http://cadd.gs.washington.edu/);
-

Genomic

Evolutionary

Rate

(https://omictools.com/genomic-evolutionary-rate-profilingtool).
Ao final dessa etapa foi gerada a VCF anotada, que contém todas as
variantes identificadas e suas respectivas informações (como localização,
tipo, frequência alélica, predição de impacto funcional).
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3.5.2.3 Análise e priorização das variantes anotadas no Painel Gênico
No processo de análise dos resultados foram aplicados filtros de
priorização, a fim de gerar uma lista ordenada e com menor número de
variantes para maior investigação e seleção das variantes causadoras ou
potencialmente causadoras do fenótipo investigado. Não existem critérios
fixos e padronizados para essa priorização. Foram considerados parâmetros
de frequência alélica em bancos de dados populacionais, tipo de mutação,
predição in silico da variante como supostamente deletéria ou não e relação
do gene com o fenótipo estudado (Figura 3).

Figura 3 - Representação esquemática no processo de filtragem para priorização de
variante candidatas
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Variantes que levem a alterações em códons de parada ou de início,
alterações em sítios de splicing, mudança no quadro de leitura dos códons
(frameshift) foram habitualmente consideradas como deletérias, e variantes
de ponto sinônimas (troca de nucleotídeo exônico, mantendo o aminoácido
da proteína) e intrônicas foram consideradas benignas. Para a análise de
variantes de ponto não sinônimas (que levam à troca de um aminoácido na
proteína) foram utilizadas ferramentas in sílico citadas acima com diferentes
métodos para predição de seu impacto sobre a proteína.
Foram utilizadas algumas ferramentas disponíveis na rede para
otimização desta análise (Tabela 5).

Tabela 5 - Sites utilizados para análise de variantes
Ferramenta
OMIM

VarElect

Decipher

Human
Splicing
Finder
Intervar

Varsome

URL

Análise
Descreve genes já associados
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim a doenças monogênicas
humanas
Ferramenta para priorização de
genes de acordo com dados
http://varelect.genecards.org/
fenotípicos a partir de outros
bancos de dados como
GeneCard
Ferramenta que prediz
possibilidade de um gene sofrer
https://decipher.sanger.ac.uk/
haploinsuficiência e de tolerar
mutação do tipo Loss of
function
Ferramenta que prediz
http://www.umd.be/HSF/HSF.shtml possibilidade de variante alterar
sítio de splicing
Site para classificação
http://wintervar.wglab.org/
variantes pelos critérios do
ACMG
Site para classificação
https://varsome.com/
variantes pelos critérios do
ACMG
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Todas as variantes consideradas como possivelmente associadas ao
fenótipo foram confirmadas visualmente no programa Integrative Genomics
Viewer (IGV) (http://software.broadinstitute.org/software/igf/), a partir do
arquivo BAM. Esse programa permite a visualização das variantes
selecionadas, a fim de descartar falsas variantes chamadas incorretamente
na etapa de genotipagem.

3.5.3 Sequenciamento de Nova Geração por meio de Sequenciamento
Exômico Global (WES)
O WES foi realizado segundo protocolos publicados anteriormente
(65). De modo simplificado, as bibliotecas foram construídas com o
SureSelect Target Enrichment System (Agilent Technologies, Santa Clara,
EUA) de acordo com as instruções do fabricante. As sequências foram
geradas na plataforma Illumina HiSEQ 2500. As leituras foram alinhadas de
acordo com a sequência de referência GRCh37/hg19 e a chamada de
variantes foi realizada pelo Freebayes, englobando variantes de nucleotídeo
único (SNVs), pequenas inserções e deleções (InDels). Utilizou-se o
programa ANNOVAR para anotar os dados resultantes (VCF). Os
equipamentos da plataforma Illumina que realizam o sequenciamento se
encontram no Laboratório de Sequenciamento em Larga Escala (SELA) da
Rede PREMiUM, Multiusuário FAPESP, localizado na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo.
Os exomas foram selecionados para variantes raras (menor
frequência

alélica

1%)

em

banco

de

dados

público

(gnomAD,
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http://gnomad.broadinstitute.org/ e ABraOM http://abraom.ib.usp.br/) e em
banco de dados internos. Selecionaram-se variantes localizadas em regiões
exônicas e sequências de consenso de splice e estas foram priorizadas com
base no seu potencial patogênico (perda de função e predição de
patogenicidade por múltiplos programas in silico). Foram analisados
diferentes modelos de herança

(de novo,

autossômico dominante,

autossômico recessivo e ligado ao X) e as variantes candidatas foram
avaliadas visualmente usando o programa IGV (http://software.broadinstitute
.org/software/igv/) para excluir chamadas não verdadeiras.
Todas as variantes de interesse identificadas pelo painel gênico e
pelo exoma foram classificadas de acordo os critérios do ACMG (Anexo C).
Também foram utilizadas as ferramentas Intervar (http://wintervar.wglab.org/)
e Varsome (https://varsome.com/) para auxiliar na classificação pelo ACMG.

3.6 Análise Estatística
As comparações de variáveis quantitativas entre os grupos de
pacientes foram feitas utilizando o teste de ANOVA ou Kruskal-Wallis (KW),
conforme indicado. Para avaliar a correlação entre as variáveis, o coeficiente
de correlação de postos de Spearman foi o método de escolha. Todos os
testes levaram em consideração um p < 0,05 e um intervalo de confiança
(IC) de 95% e foram realizados com apoio computacional dos softwares R
(https://www.r-project.org/), IBM SPSS 25 (Statistical Package for the Social
Sciences) e Excel 2016® (Microsoft Office).

4 RESULTADOS
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4.1 Características Clínico-Laboratoriais da Casuística
Foram estudadas 53 pacientes com SOP e fenótipos específicos ou
quadro familiar com a seguinte distribuição por grupos:
-

Vinte e duas pacientes com SOP e resistência insulínica grave
e/ou DM precoce.

-

Treze pacientes com SOP e componente adrenal (aumento de
DHEAS).

-

Sete pacientes com SOP normoandrogênico.

-

Três pacientes com amenorreia primária e;

-

Oito pacientes com SOP familiar.

Destas, 44 pacientes foram estudadas por painel gênico, oito por
exoma e uma por ambas as metodologias.
Das 22 pacientes com RI grave e/ou DM precoce cinco apresentavam
outros critérios de inclusão, como SOP familiar (três pacientes), amenorreia
primária (uma paciente) e componente adrenal (uma paciente). Optou-se por
inclui-las no grupo de RI grave e/ou DM precoce por esta ser a característica
predominante no fenótipo.
As características hormonais e laboratoriais das pacientes estudadas
se encontram demonstradas na Tabela 6. A média de idade global das
pacientes casuística foi de 26 anos. Em comparação com grupo adrenal e
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normoandrogênico, as pacientes do grupo de RI grave apresentavam maior
IMC, glicose 120-min, insulina 120-min, hemoglobina glicada e triglicerídeos.
Esse grupo também apresentou menores valores de HDL, com significância
estatística. Esse padrão metabólico desfavorável no grupo de RI grave foi
previsto pelos critérios de seleção que determinaram a inclusão das
pacientes nesse grupo. Comparações envolvendo os grupos de SOP familiar
e SOP com amenorreia primária foram prejudicadas pelo pequeno tamanho
da amostra.
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Tabela 6 - Características clínicas e hormonais da casuística

Menarca (anos)

12,0(±2,0)

Amenorreia
primária
-

Idade (anos)

25,0(±10,0)

25,0(±5,0)

29,0(±8,0)

24,0(±5,0)

25,0(±8,0)

IMC (kg/m )

27,0(±3,7)

30,4(±8,6)

33,8(±6,8)

27,9(±3,3)

25,5(±4,9)

0,007

0,023

0,045

Testosterona total (ng/dL)

75,3(±24,9)

48,3(±24,1)

92,7(±62,3)

51,2(±25,5)

21,7(±9,6)

<0,001

>0,05

<0,001

Testosterona livre (pmol/L)

49,3(±24,5)

27,7(±19,5)

62,2(±40,1)

34,2(±26,0)

11,3(±7,5)

<0,001

>0,05

<0,001

Adrenal

2

SDHEA (ng/mL)

RI
grave
12,0(±2,0)

12,0(±1,0)

Normoandrogênico
12,0(±1,0)

Familiar

p

p1

p2

6164,4(±1675,2) 1897,3(±807,6) 2018,9(±1275,2) 2851,7(±1144,8) 1355,3(±671,5) <0,001 <0,001 <0,001

Androstenediona (ng/mL)

2,6(±1,5)

1,8(±0,9)

2,0(±0,7)

1,4(±0,8)

1,2(±0,6)

ns

A1c (%)

5,7(±0,5)

5,1(±0,3)

6,6(±1,9)

5,2(±0,4)

5,0(±0,2)

<0,001

Glicose 0-min (mg/dL)

88,0(±7,0)

83,0(±3,0)

102,0(±42,0)

88,0(±10,0)

84,0(±8,0)

ns

Glicose 120-min (mg/dL)

122,0(±35,0)

105,0(±22,0)

177,0(±44,0)

141,0(±23,0)

100,0(±14,0)

Insulina 0-min (uUI/mL)

23,2(±15,6)

13,9(±4,9)

41,2(±19,7)

15,0(±3,2)

Insulina 120-min (uUI/mL)

141,3(±99,1)

91,4(±13,4)

600,1(±281,1)

Colesterol (mg/dL)

177,0(±39,0)

173,0(±17,0)

LDL (mg/dL)

102,0(±30,0)

HDL (mg/dL)

0,045

<0,001

<0,001

0,008

<0,001

11,6(±3,4)

0,001

>0,05

0,003

153,3(±96,1)

67,1(±31,0)

0,001

0,007

0,002

192,0(±37,0)

194,0(±52,0)

192,0(±41,0)

ns

90,0(±10,0)

118,0(±35,0)

110,0(±33,0)

108,0(±42,0)

ns

51,0(±13,0)

70,0(±27,0)

40,0(±9,0)

55,0(±11,0)

57,0(±15,0)

0,03

>0,05

0,03

Triglicerídeos (mg/dL)

106,0(±58,0)

86,0(±29,0)

214,0(±130,0)

175,0(±162,0)

155,0(±143,0)

0,029

0,05

>0,05

Pressão arterial sistólica (mmHg)

119,0(±17,0)

108,0(±10,0)

124,0(±13,0)

114,0(±13,0)

103,0(±15,0)

ns

Pressão arterial distólica (mmHg)

82,0(±15,0)

77,0(±6,0)

83,0(±10,0)

77,0(±9,0)

68,0(±5,0)

0,046

>0,05

0,034

Circunferência abdominal (cm)

91,9(±14,0)

96,0(±13,3)

106,3(±12,9)

91,8(±11,8)

86,1(±6,2)

0,005

>0,05

0,011

9,0(±7,0)

11,0(±9,0)

13,0(±7,0)

10,0(±7,0)

2,0(±1,0)

0,009

>0,05

0,003

Escore de Ferriman

p: p global; p1: comparação entre os grupos RI grave e adrenal; p2: comparação entre os grupos RI grave e normoandrogênico.
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As

concentrações

de

testosterona

total

se

correlacionaram

positivamente com as de androstenediona (R 0,6, p < 0,001), LH (R 0,4, p
0,004), FSH (R 0,3, p 0,02), glicose 120-min (R 0,3, p 0,009), insulina 0-min
(R 0,6, p < 0,001), insulina 120-min (R 0,4, p 0,003), pressão arterial sistólica
(R 0,3, p 0,043) e escore de Ferriman (R 0,3, p 0,005). SDHEA se
correlacionou negativamente com idade (R -0,3, p 0,033).

4.2 Variantes Alélicas Identificadas
As variantes encontradas foram submetidas à filtragem já descrita na
metodologia, sendo selecionadas aquelas com frequência menor que 1%
nos bancos de dados populacionais, localizadas em regiões exônicas ou em
sítios de splicing, e priorizadas as variantes que provocam a perda de função
da proteína (nonsense, frameshift, sítios de splicing) e as variantes missense
previstas como patogênicas em pelo menos quatro sites de predição in
silico. Quando possível, foi realizada a segregação familiar. Todas as
variantes foram classificadas de acordo com os critérios do ACMG/AMP
(Anexo C).
Em 12 pacientes foram identificadas 12 variantes raras, classificadas
como patogênicas nos sites de predição in silico (22,6% da casuística
estudada) nos seguintes genes: INSR, LMNA, FSHR, GATA4, BMP15,
NR5A1 (SF1), SCN1A, DLK1 e PIK3R1. A classificação pelo ACMG
determinou

que

uma

variante

era

patogênica,

três

provavelmente

patogênicas e oito variantes de significado incerto. Foi encontrada uma
variante rara em cada gene, exceto no LMNA, no qual foram encontradas
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quatro variantes em quatro pacientes distintas. As variantes de interesse
identificadas estão descritas na Tabela 7, com suas respectivas frequências
alélicas em bancos de dados e predições in silico. A Tabela 8 descreve as
coordenadas genômicas e classificação pelo ACMG dessas variantes. No
Anexo D, são descritas as classificações das variantes pelos sites Intervar e
Varsome.
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Tabela 7 - Variantes identificadas por SPLE com suas frequências alélicas e predição in sílico
Id

Gene

cDNA

Proteína

GnomAD

AbraOM

Predição in sílico Forma de estudo

2

GATA4

c.793C>T

p.Arg265Cys

0,001%

0

8/8

Painel

19

LMNA

c.1930C>T

p.Arg644Cys

0,12%

0,08%

6/8

Painel

13

LMNA

c.746G>A

p.Arg249Gln

0

0

8/8

Painel

29

LMNA

c.1912G>A

p.Gly638Arg

0,02%

0,08%

6/8

Painel

16

LMNA

c.1407C>T

p.Ile469Ile

0

0

-

Painel

11

INSR

c.3568T>C

p.Tyr1190His

0,003%

0

8/8

Painel

17

FSHR

c.847C>T

p.Arg283Trp

0,006%

0

7/8

Painel

24

DLK1

c.594delC

p.(Gly199Alafs*11)

0

0

-

Exoma

35

SCN1A

c.2051C>T

p.Tre684Ile

0

0

8/8

Exoma

10

NR5A1

c.386C>T

p.Pro129Leu

0,02%

0

5/8

Exoma

41

BMP15

c.202C>T

p.Arg68Trp

0,06%

0,09%

7/8

Painel

44

PIK3R1

c.78G>T

p.Leu26Phe

0

0

5/8

Painel
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Tabela 8 - Coordenadas genômicas e identificação dos transcritos referentes às variantes identificadas
Identificados do transcrito
Id

ID

Coordenada
genômica
(hg 19)

Variante

Gene
Ensembl

RefSeq

cDNA

Proteína

2

GATA4

ENST00000335135

NM_002052

c.793C>T

p.Arg265Cys

rs776523140

Chr8: 11607629

19

LMNA

ENST00000368300

NM_170707

c.1930C>T

p.Arg644Cys

rs142000963

Chr1: 156108510

13

LMNA

ENST00000368300

NM_170707

c.746G>A

p.Arg249Gln

rs59332535

Chr1: 156104702

29

LMNA

ENST00000368300

NM_170707

c.1912G>A

p.Gly638Arg

rs144851946

Chr1: 156108492

16

LMNA

ENST00000368300

NM_170707

c.1407C>T

p.Ile469Ile

NA

Chr1:156106738

11

INSR

ENST00000302850

NM_000208

c.3568T>C

p.Tyr1190His

rs1448499462

Chr19: 7120722

17

FSHR

ENST00000406846

NM_000145

c.847C>T

p.Arg283Trp

rs200328782

Chr2: 49195844

24

DLK1

ENST00000341267

NM_003836

c.594delC

p.Gly199Alafs*11

NA

Chr14: 101200674

35

SCN1A

ENST00000303395

-

c.2051C>T

p.Tre684Ile

NA

Chr2: 166898927

10

SF1

ENST00000373588

NM_004959

c.386C>T

p.Pro129Leu

rs200749741

Chr9: 127262853

41

BMP15

ENST00000252677

NM_005448

c.202C>T

p.Arg68Trp

rs104894763

ChrX: 50653985

44

PIK3R1

ENST00000521381

NM_181523

c.78G>T

p.Leu26Phe

NA

Chr5: 67522581

ACMG
VUS
(PP2, PP3, PM1)

VUS
(PP2, PP3, PP5, PM1)

Pathogenic
(PS3, PM2, PM1, PP2, PP3, PP4)

VUS
(PP2, PP3, PM1)

VUS
(PP3)

Likely pathogenic
(PM1, PM2, PP2, PP3, PP4)

VUS
(PP3)

Likely pathogenic
(PM2, PM4, PP1, PP3)

VUS
(PM2, PP1, PP3)

VUS
(PP3)

VUS
(PP3)

Likely pathogenic
(PM1, PM2, PP2, PP3)
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4.3 Métricas do Sequenciamento por Painel
As 45 bibliotecas estudadas por painel foram incluídas em cinco
diferentes pools. Esses pools foram sequenciados em cinco corridas
distintas, na plataforma NextSeq 500 com o kit NextSeq Kit V2 2x150
(Illumina, Inc, San Diego, CA, EUA).
As métricas das corridas realizadas estão resumidas na Tabela 9. A
cobertura média foi de 217,01 vezes com desvio padrão de 132,34. Em
média, 98,06% das regiões alvo do painel apresentaram uma cobertura de
mais de 10 vezes, e 95,81% com mais de 20 vezes.

Tabela 9 - Métricas das corridas que continham pacientes do painel
Média

Mínimo

Máximo

5.957.425

1.023.077

12.675.559

528.002.088

99.453.734

1.003.445.863

Cobertura (x)

217,01

43,18

392,53

Desvio padrão da cobertura

132,34

27,27

235,06

% com cobertura maior que 10x

98,06

90,04

99,28

% com cobertura maior que 20x

95,81

78,12

98,65

Nº de reads gerados
Nº de bases sequenciadas (pb)
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4.4 Variantes Alélicas Identificadas pelo Painel
4.4.1 Variante identificada no gene INSR
4.4.1.1 Paciente 11: INSR: c.3532T>C p.(Tyr1178His)
A variante missense c.3532T>C p.(Tyr1178His) foi identificada em
heterozigose

em

uma

paciente

de

21

anos

com

importante

hiperandrogenismo clínico e laboratorial, tendo sua mãe antecedente de
diabetes gestacional e três irmãs saudáveis. A paciente possui peso normal
(IMC 23,9 kg/m2), hirsutismo (escore de Ferriman = 24), acantose cervical
grau 1 e axilar, clitoromegalia, sem evidências de hipertrofia muscular.
Exames

laboratoriais

evidenciaram

hiperandrogenismo

importante

(testosterona total: 296 ng/dL - confirmado em dosagem por espectometria de
massas) (Tabela 10), e ressonância magnética pélvica demonstrou volume de
ovário direito 34 cm3 e ovário esquerdo de 20 cm3 (Figura 4). Foram afastadas
outras causas de hiperandrogenismo como hiperplasia adrenal congênita. A
paciente possui glicemia de jejum e HbA1c normais, porém hiperinsulinemia
significativa no teste oral de tolerância a glicose (Tabela 10).

Tabela 10 - Exames laboratoriais da Paciente 11
Exame
Testosterona Total (VR: < 48,0)
Testosterona Livre (VR: 2,4 a 37,0)
FSH (VR: 3,5 a 12,5)
LH (VR: 2,4 a 12,6)
Estradiol (VR < 233,0)
HbA1c
Glicemia de jejum
Glicemia 75g 120 min
Insulina de jejum
Insulina 75g 120 min
Colesterol total
LDL / HDL
Triglicerídeos

Resultado
296 ng/dL
195 ng/dL
5,8 IU/L
13,1 IU/L
79,6 pg/mL
5,3%
84 mg/dL
136 mg/dL
35,7 µU/mL
>1000 µU/mL
155 mg/dL
82 / 47mg/dL
135 mg/dL
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Figura 4 - RM de pelve da paciente com mutação no INSR demonstrando ovários
aumentados e com múltiplos cistos periféricos, aspecto indistinguível do
aspecto observado em pacientes com SOP primário

A variante encontrada na presente casuística não havia sido descrita
previamente em bancos de dados, porém, ao longo do projeto, foi
identificada no banco de dados gnomAD. É predita como patogênica em
todos os sites de predição in silico avaliados e está localizada no sítio
tirosina-quinase do receptor de insulina (Figura 5), o que aumenta seu
potencial de patogenicidade.

Domínio Tirosina-Kinase
(1023-1290)

Figura 5 - Estrutura da proteína do receptor de insulina

A segregação familiar identificou a mesma variante na mãe e em duas
irmãs da paciente. Todas as familiares são assintomáticas, porém as irmãs
portadoras da variante apresentam hiperinsulinemia quando submetidas ao
teste oral de tolerância a glicose (Tabela 11) e andrógenos normais.
Pelos critérios do ACMG, essa variante é classificada como
possivelmente patogênica.
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Tabela 11 - TOTG das irmãs do caso índice da variante no INSR
0 min
30 min
60 min
TOTG das irmãs portadoras da variante no INSR
Glicose (mg/d)
93
152
130
Insulina (µU/mL)
21,6
247,9
331,3
Glicose (mg/d)
82
153
143
Insulina (µU/mL)
21
110
588
TOTG da irmã não portadora da variante no INSR
Glicose (mg/d)
97
107
93
Insulina (µU/mL)
7,2
88,8
52

90 min

120 min

128
516,5
76
160,5

101
456,4
78
93,7

86
63,7

92
74,8

4.4.2 Variantes identificadas no gene LMNA
Foram identificadas variantes raras no gene LMNA em quatro
pacientes da casuística.

4.4.2.1 Paciente 13: LMNA: c.746G>A p.(Arg249Gln)
A variante missense c.746G>A p.(Arg249Gln) foi encontrada em
heterozigose em paciente com quadro de distrofia muscular progressiva desde
6 anos de idade, amenorreia primária, hiperandrogenismo clínico e laboratorial.
A paciente também apresenta bloqueio átrio-ventricular de segundo grau,
extrassístole

ventricular

de

alta

frequência,

taquicardia

ventricular

e

supraventricular não sustentada (Holter de 2016). Trata-se de uma variante
rara, predita como patogênica em todos os sites de predição in silico avaliados.
Esta variante já foi descrita previamente em pacientes com distrofia
muscular de Emery-Dreifus (66). Estudos funcionais demonstraram que esta
mutação é patogênica e interfere na adesão e migração celular (67) sendo,
portanto, classificada como patogênica pelo ACMG.
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4.3.2.2 Paciente 19: LMNA: c.1930C>T p.(Arg644Cys)
A variante missense c.1930C>T p.(Arg644Cys) foi encontrada em
heterozigose em uma paciente com diagnóstico de SOP e diabetes mellitus
precoce (26 anos de idade). A mãe da paciente faleceu aos 56 anos por
complicações de diabetes e o pai apresentou episódio de morte súbita.
Essa variante já foi reportada em 49 publicações descrevendo
diferentes fenótipos, que variam desde miocardiopatia a resistência
insulínica e lipodistrofia (http://www.umd.be/LMNA/) (68). Essa variante está
localizada em um sítio de clivagem da pré-laminina, sendo esta uma
importante etapa do processo pós translacional de síntese da laminina (69).
A patogenicidade dessa variante não está confirmada, sendo até o momento
classificada como variante de significado incerto.

4.3.2.3 Paciente 29: LMNA c.1912G>A p.(Gly638Arg)
A variante missense c.1912G>A p.(Gly638Arg) foi encontrada em
paciente com SOP clássico, irregularidade menstrual desde a menarca, com
períodos de amenorreia de até 6 anos. A paciente com sobrepeso leve (IMC
25,9 kg/m2), hirsutismo (escore de Ferriman = 12) e pré-diabetes
diagnosticado em teste oral de tolerância a glicose. A mãe da paciente e sua
irmã apresentam quadro clínico compatível com SOP (não avaliadas),
motivo pelo qual a paciente foi selecionada para o presente estudo. Essa
variante já foi descrita em bancos de dados mundiais, com baixa
prevalência, e está localizada em um domínio importante da proteína (tail
domain).
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4.3.2.4 Paciente 16: LMNA c.1407C>T p.(Ile469Ile)
A variante c.1407C>T p.(Ile469Ile) foi identificada em uma paciente
com SOP clássico, infertilidade, hirsutismo (escore de Ferriman = 18),
obesidade (IMC 38,4 kg/m2) e acantose nigricante. A paciente refere que o
pai e tios paternos são portadores de DM2. Na avaliação laboratorial, a
paciente

apresentava

hiperandrogenismo,

intolerância

a

glicose

e

hiperinsulinemia (593 µU/mL no tempo 120 min do TOTG). Pela ferramenta
Human Splicing Finder, essa variante altera o sítio de splicing.

4.4.3 Variante no gene FSHR
4.4.3.1 Paciente 17: FSHR: c.847C>T p.(Arg283Trp)
Identificou-se a variante c.847C>T p.(Arg283Trp) em heterozigose em
uma paciente de 25 anos, com diagnóstico de SOP e resistência insulínica
grave. A paciente refere ciclos oligomenorreicos desde a menarca,
chegando a períodos de amenorreia de 6 meses. Ao exame físico,
apresentava IMC 31,3 kg/m2, hirsutismo (escore de Ferriman = 10) e
acantose cervical grau III. Foi diagnosticada com DM2 na avaliação inicial
pelo teste oral de tolerância à glicose (glicemia no tempo 120 minutos: 216),
onde também foi identificada hiperinsulinemia (insulina no tempo 120 min:
554,7 µU/mL).
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4.4.4 Variante no gene GATA4
4.4.4.1 Paciente 2: GATA4: c.793C>T > p.(Arg265Cys)
A variante c.793C>T p.(Arg265Cys) foi identificada em heterozigose
em uma paciente com diagnóstico de SOP com componente adrenal. Essa
variante se localiza em um dos domínios dedo de zinco da proteína. A
paciente possui antecedente de pubarca aos 8 anos, menarca aos 11 anos e
oligomenorreia desde a menarca. No exame físico inicial, apresentava
hirsutismo (escore de Ferriman = 19).
Essa paciente apresentava altas concentrações de testosterona e
DHEAS na avaliação basal, e foi submetida aos Testes de Supressão com
Análogo de GnRH (leuprorrelina 3,75 por 3 meses e dosagem ao final do 3º
mês) e Dexametasona por 4 dias (dexametasona 0,5 mg a cada 6 horas por
4 dias e dosagem no quinto dia), que confirmaram o hiperandrogenismo
primordialmente de origem adrenal (Tabela 12).

Tabela 12 - Teste de supressão com análogo de GnRH e dexametasona

Basal

LH FSH E2
TT
TL DHEAS F
IU/L IU/L pg/mL ng/dL pmol/L ng/mL µg/Dl
10,4 2,9
95
131
148
8460
3,9

Supressão com Análogo de GnRH 0,4
Supressão com dexametasona

-

3,7

43

158

187

8470

5,8

-

-

14

< 15

1180

< 0,1
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4.4.5 Variante no gene BMP15
4.4.5.1 Paciente 41: BMP15: c.C202C>T p.(Arg68Trp)
A variante c.202C>T p.(Arg68Trp) foi identificada em uma paciente com
oligomenorreia desde a menarca, sem sinais clínicos ou laboratoriais de
hiperandrogenismo, incluída no estudo pelo critério de SOP normoandrogênico.
Rossetti et al.(70) identificaram essa mesma variante em paciente
com insuficiência ovariana prematura (IOP).

4.4.6 Variante no gene PIK3R1
4.4.6.1 Paciente 44: PIK3R1: c.78G>T p.(Leu26Phe)
A variante missense c.78G>T p.(Leu26Phe) foi identificada em uma
paciente incluída no estudo pelo critério de resistência insulínica grave, com
diabetes precoce e hiperinsulinemia (706 µU/mL no tempo 120 min do
TOTG). A paciente apresenta antecedente de menarca aos 9 anos e
irregularidade menstrual a partir de 16 anos. Ao exame físico, apresentava
IMC de 40,45, acantose cervical e axilar e hirsutismo (escore de Ferriman =
11). Em estudo por Sanger, identificou-se a mesma variante na irmã da
paciente, portadora do mesmo fenótipo. Esta variante é ausente em bacos
de dados mundiais e está localizada em um importante domínio da proteína
(SH3) – Fonte: Uniprot.
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4.5 Variantes alélicas identificadas pelo exoma
4.5.1 SOP familiar associado a quadro sindrômico
O sequenciamento exômico foi realizado em duas irmãs filhas de
casamento não consanguíneo acompanhadas no Serviço há 10 anos com
quadro de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor sem diagnóstico
definido pela Neurologia da Instituição, déficit cognitivo grave, resistência
insulínica desde a puberdade e manifestações hiperandrogênicas, e em sua
mãe que não apresenta o fenótipo. O pai é falecido e, portanto, seu DNA
não estava disponível.
A irmã 1 tinha na avaliação inicial aos 22 anos alopecia androgenética
padrão masculino e hirsutismo moderado com escore de Ferriman de 15. Ela
teve o diagnóstico de epilepsia aos 12 anos e fazia uso de Carbamazepina e
Trileptal. Os exames laboratoriais confirmaram o aumento de testosterona,
principalmente de origem ovariana demonstrado pela supressão após o
Teste de Supressão com Análogo de GnRH (Tabela 13).

Tabela 13 - Concentrações de testosterona da família 1
Irmã 1

Irmã 2

22 anos

11 anos

Testosterona total (ng/dL) (VR < 98)

139

138

Testosterona pós-Dexa 4 dias (ng/dL)

86

36

Testosterona pós-GnRHa (ng/dL)

15

< 11

Idade cronológica

Dexa: dexametasona, GnRHa: análogo de GnRh.

A irmã 2 apresentou um único episódio de convulsão febril aos 6 meses
sem necessidade de tratamento adicional para epilepsia, apresentou
desenvolvimento neuropsicomotor normal até os 6 anos de idade quando
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começou a regredir o comportamento e atualmente também apresenta déficit
cognitivo grave, hirsutismo leve (escore de Ferriman = 8), alopécia
androgenética e morfologia ultrassonográfica de ovários micropolicísticos. A
paciente evoluiu com resistência insulínica. Os exames laboratoriais confirmam
aumento de testosterona de origem mista, ovariana demonstrado pela
supressão após o Teste de Supressão com Análogo de GnRH e suprarrenal
demonstrado pela depressão após o Teste da Dexametasona (Tabela 13).
As pacientes foram tratadas com etinil-estradiol e ciproterona 2 mg e
metformina durante o período com melhora do hiperandrogenismo e controle
da resistência insulínica.
Foi realizado exoma das duas pacientes e da mãe não afetada
(métricas na Tabela 14). Após aplicação dos filtros para análise e avaliação
nos diferentes padrões de herança, foi identificada uma variante em
heterozigose no gene SCN1A. Esse gene codifica um canal de sódio
voltagem dependente, e mutações nesse gene são apontadas como
causadoras de síndromes epiléticas. O padrão de herança das doenças já
descritas é autossômico dominante, o mesmo encontrado na segregação.

Tabela 14 - Métricas das corridas do exoma da família 1

Nº de reads gerados
Nº de bases sequenciadas (pb)

Média

Mínimo

Máximo

121.315.476

61.143.082

176.454.770

6.887.751.858 3.520.917.080 10.082.703.868

Cobertura (x)

194,55

99,45

284,79

Desvio padrão da cobertura

121,93

63,16

176,88

% com cobertura maior que 10x

97,02

96,16

97,62

% com cobertura maior que 20x

95,46

93,25

96,91
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A variante encontrada c.2051C>T p.(Tre684Ile) no gene SCN1A, não
está descrita em nenhum banco de dados, inclusive nos da população
brasileira, localiza-se em uma região altamente conservada e é considerada
patogênica em todos os sites de predição in silico. Essa mutação encontrada
está localizada em uma região diferente das encontradas nas síndromes
epiléticas já anteriormente descritas. Essa nova mutação se manifesta de
forma atípica nas pacientes, provavelmente ampliando as possibilidades
fenotípicas das mutações no gene SCN1A. Foi realizado a confirmação por
Sanger e pesquisa do irmão paterno saudável que não apresenta a
alteração.

A

relação

entre

mutações

no

SCN1A

e

síndromes

hiperandrogênicas não está esclarecida.

4.5.2 SOP associado a puberdade precoce, obesidade visceral e
diabetes precoce em duas irmãs e mãe não afetada
O caso índice desta família tinha na avaliação inicial 32 anos, referia
antecedente de telarca aos 5 anos de idade e tratamento para puberdade
precoce até 10 anos de idade. Aos 14 anos iniciou quadro de irregularidade
menstrual e na idade adulta apresentou infertilidade (necessitou de
fertilização in vitro para sucesso na gestação). Aos 27 anos, foi
diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2. Ao exame físico, a paciente
apresentava IMC compatível com sobrepeso (IMC 29,2 kg/m2) com aumento
da circunferência abdominal (98 cm). Apresentava também sinais de
hiperandrogenismo clínico, como hirsutismo (escore de Ferriman = 16) e
acne. Avaliação de hiperandrogenismo laboratorial foi prejudicada pelo uso
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de anticoncepcional oral. Porém, verificou-se descontrole do quadro de
diabetes (A1c 9,5%). A paciente referiu que a irmã apresentava quadro
clínico semelhante, sendo então a mesma convocada para avaliação.
A irmã do caso índice tinha 23 anos na avaliação inicial e também
referia antecedente de puberdade precoce (telarca aos 5 anos e menarca
aos 7 anos) e irregularidade menstrual desde a menarca. Apresentava
quadro de infertilidade e relatava diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 aos
16 anos, porém sem seguimento. Ao exame físico, apresentava IMC 27,2
kg/m2, circunferência abdominal de 94 cm, escore de Ferriman de 7 e acne.
Exames laboratoriais evidenciaram hiperandrogenismo (testosterona total de
101 ng/dL), A1c 6,5% e hiperinsulinemia no teste oral de tolerância a glicose
(insulina no tempo 120 minutos = 331,3 µU/mL).
A mãe das pacientes apresentou menarca aos 14 anos e não
apresentava antecedentes de infertilidade, irregularidade menstrual ou
diagnóstico de diabetes mellitus precoce.
Esta família foi então selecionada para avaliação por exoma pelo
quadro de SOP associado a diabetes precoce e puberdade precoce
(métricas na Tabela 15).

Tabela 15 - Métricas das corridas do exoma da família 2
Média
Nº de reads gerados
Nº de bases sequenciadas (pb)

173.696.930

Mínimo
127.827.066

Máximo
250820865

9.279.332.899 6.799.262.155 13.463.682.185

Cobertura (x)

262,01

192,05

380,29

Desvio padrão da cobertura

152,46

111,24

219,99

% com cobertura maior que 10x

98,94

98,85

99,08

% com cobertura maior que 20x

98,54

98,32

98,84
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Dentre as variantes restantes após o processo de filtragem, uma
apresentava forte potencial de patogenicidade. Tratava-se de uma variante
em frameshift no exon 5 do gene DLK1 (c.593delC > p.Gly199Alafs*11).
Este gene não tolera mutações loss of function e já havia sido identificada
mutação no DLK1 em uma única família brasileira com puberdade precoce
central (71), com descrição de imprinting materno do gene, o que torna o
padrão de herança compatível com o esperado para essa família (mãe não
afetada, mutação herdada do pai). Realizou-se segregação pelo método de
Sanger. A mutação está presente no pai e ausente no irmão e tia paterna
não afetados (Figura 6). Foi realizada a dosagem sérica da proteína DLK1
pelo método imunométrico por ELISA, sendo identificada ausência da fração
solúvel dessa proteína nas pacientes com a mutação (Figura 7).

*M = menarca
Figura 6 - Heredograma da família 2 demonstrando presença da variante no pai das
irmãs acometidas, compatível com a herança paterna esperada para
mutações do DLK1
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Figura 7 - Representação esquemática da proteína DLK1 contendo domínios
extracelulares EGF-like. A proteína DLK1 compreende seis domínios EGFlike (aminoácidos 24 a 245), uma região extracelular (aminoácidos 246 a
303), uma região transmembrana (aminoácidos 304 a 327), e uma região
citoplasmática (aminoácidos 328 a 383). A seta indica a localização da
mutação identificada na presente casuística

4.5.3 SOP familiar - variante no gene NR5A1
4.5.3.1 Paciente 10: NR5A1: c.386C>T p.(Pro129Leu)
A variante c.386C>T p.(Pro129Leu) foi identificada em uma paciente
com SOP clássico, incluída no estudo pelo critério de SOP familiar (mãe e
irmã acometidas). A Tabela 16 sumariza a métrica da corrida do exoma 3.

Tabela 16 - Métricas das corridas do exoma da família 3
Caso Índice
Nº de reads gerados

Mãe do caso Índice

53.143.833

55.157.109

2.580.738.017

2.644.407.080

Cobertura (x)

72,78

74,69

Desvio padrão da cobertura

44,74

44,68

% com cobertura maior que 10x

98,09

98,18

% com cobertura maior que 20x

95,48

95,79

Nº de bases sequenciadas (pb)
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O caso índice dessa família é uma paciente de 26 anos, com
antecedente de oligomenorreia desde a menarca, associado a hirsutismo e
acne. Ao exame físico, a paciente apresentava escore de Ferriman de 15 e
obesidade (IMC 31,34 kg/m2).
A mãe da paciente apresentava antecedente de oligomenorreia e
hirsutimo. Evoluiu no período pós-menopausa com hipertecose ovariana. A
irmã da paciente também possui diagnóstico de SOP.
O caso índice e a mãe foram estudadas por exoma, onde foram
identificadas duas variantes no gene NR5A1 (p.Gly123Ala e p.Pro129Leu).
Essas variantes foram descrias por Lourenço et al.(72), em 2009, em um
caso esporádico de insuficiência ovariana prematura com cliteromegalia e
hiperandrogenismo. Foram realizados estudos funcionais que demostraram
que a proteína com a variante p.Pro129Leu apresenta acentuada diminuição
da capacidade de transativação do CYP11A1 e CYP19A1. .
Dado a heterogeneidade dos achados, as características clínicas e
hormonais das pacientes com variantes foram sumarizadas na Tabela 17.
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Tabela 17 - Resumo das características clínicas e hormonais das pacientes com variantes de interesse
Gene

Variante

GATA4

c.793C>T

Critério de
inclusão
Adrenal

29,2

Escore de
Ferriman
17

Testosterona
total
109

8470

Glicose
0/120 min
87/80

Insulina
0/120 min
38,2/40,4

LMNA

c.1930C>T

32

32

19

103

670

268/310

44.6/59.2

LMNA

RI grave

19

25,3

18

136

120

72/141

-/507

c.1912G>A

Familiar

30

25,9

12

37

1770

106/150

14.5/72.3

LMNA

c.1407C>T

RI grave

23

38,4

18

60

3920

110/178

38.2/592

INSR

c.3532T>C

RI grave

20

22,7

24

306

1473

84/136

35.7/>1000

FSHR

c.847C>T

RI grave

24

31,3

10

123

3975

109/216

44,8/552,7

DLK1

c.594delC

RI grave

32

29,2

16

32

2680

-

-

SCN1A

c.2051C>T

Familiar

33

30,3

18

<12

-

79/157

-

SF1

c.386C>T

Familiar

25

31,4

15

33

2770

98/147

139,2/159

BMP15

c.202C>T

Normoandrogênico

24

29,9

2

24

1586

89/101

6,6/53,9

PIK3R1

c.78G>T

RI grave

28

40.5

11

67

2838

100/200

30/706

Idade

IMC

18

RI grave

c.746G>A

LMNA

SDHEA

5 DISCUSSÃO
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5.1 Seleção da População e Estratégia de Investigação do Estudo
Os critérios de seleção da casuística utilizados foram restritos, com o
objetivo de incluir indivíduos com alta probabilidade de contribuição genética à
síndrome. Foram utilizadas estratégias já estabelecidas para otimizar o achado
de variantes raras em doenças comuns e complexas: estudo de pacientes com
fenótipos extremos (extreme-trait design) e estudo de casos familiares (familybased sequencing) (73). Na endocrinologia, essas estratégias já foram
utilizadas

em

estudos

hipercolesterolemia

e

de

sequenciamento

osteoporose,

condições

de

pacientes

classicamente

com

avaliadas

principalmente por variáveis quantitativas (taxas de colesterol, densidade
mineral óssea, número de fraturas etc) (74, 75). Na SOP, a demarcação de
fenótipos extremos é complexa. Para definição desses critérios, partiu-se das
principais bases fisiopatológicas da doença (resistência insulínica, disfunção do
eixo hipotálamo-hipófise, esteroidogênese adrenal) para seleção da casuística.
A utilização de duas plataformas distintas de SPLE como estratégia de
investigação, painel gênico e exoma, ocorreu principalmente por uma questão
de disponibilidade da plataforma no momento e otimização de recursos. O
painel gênico utilizado nesse trabalho foi desenvolvido para investigação de
várias doenças monogênicas na endocrinologia, continha genes com racional
fisiopatológico que poderiam estar associado à SOP, e dessa forma, foi
utilizado nos pacientes que não tinham DNA disponível de familiares para
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fazer a análise de exoma em trios, que costumam ser mais informativas na
busca de novas causas. De qualquer forma, a análise de genes com racional
fisiopatológico que foi utilizada no painel, pode ser feita da mesma forma no
exoma, com a vantagem de poder ser reavaliado novos genes candidatos na
medida em que surgem novos dados da literatura. A maior disponibilidade e a
diminuição do custo para realização do exoma, aponta que esta estratégia
seja a melhor alternativa de investigação nos próximos estudos.
Os critérios de seleção e a abordagem estratégica adotados
permitiram a identificação de variantes raras com predição in sílico de
patogenicidade em 22,6% da casuística.

5.2 Achados Genéticos
Estudos de análise genética vêm permitindo grandes avanços no
conhecimento molecular de diversas doenças. Em relação à síndrome de
ovários policísticos, os maiores avanços ocorreram em decorrência dos estudos
de GWAS, que apontaram diversos loci com genes suspeitos. Já as pesquisas
utilizando SPLE em pacientes com SOP ainda são escassas na literatura.
Frente a grande quantidade de informação resultante do SPLE, o
principal

desafio

é

identificar,

dentre

as

variantes

encontradas

e

selecionadas pela muito baixa frequência e avaliação pela predição in sílico,
quais possuem relação causal com o fenótipo de interesse. Pela
classificação do ACMG, foi identificada uma variante patogênica (LMNA
746G>A) e três variantes provavelmente patogênicas (INSR 3532T>C, DLK1
593delC, PIK3R1 78G>T), sendo as demais variantes classificadas com
variantes de significado incerto.
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5.2.1 Variantes identificadas no grupo de resistência insulínica grave
Os achados genéticos foram mais frequentes no grupo de resistência
insulínica grave, reforçando o papel da resistência insulínica na fisiopatologia
da SOP. Neste grupo, identificou-se uma variante classificada como
provavelmente patogênica no gene do receptor de insulina (INSR). O INSR
humano é um heterodímero composto por duas subunidades alfa (que se
ligam à insulina) e duas subunidades beta que possuem um domínio
tirosina-quinase. Ambas as subunidades são codificadas por um único gene
localizado no cromossomo 19. O locus 19q13.3 que contém o INSR foi
sinalizado pelo GWAS como um locus de suscetibilidade à SOP. Mutações
nesse gene causam síndromes de resistência insulínica grave, dentre elas a
Síndrome de Resistência Insulínica Tipo A, de herança autossômica
dominante (76). Esta síndrome se manifesta no período pós-puberal e é
caracterizada

por

acantose

nigricante,

hiperinsulinemia,

diabetes

e

manifestações de hiperandrogenismo (hirsutismo, acne e oligomenorreia). O
estímulo direto da insulina no seu receptor expresso nos ovários, tecido em
que não se observa o padrão de resistência, justifica o hiperandrogenismo
como característica marcante nas pacientes do sexo feminino com essa
condição. Ainda não está bem estabelecida a correlação genótipo-fenótipo
em casos de resistência insulínica por mutação no INSR, mas sabe-se que
dentre apresentações possíveis, quadros mais leves podem se apresentar
como fenótipo de SOP clássico com resistência insulínica (77). Na coorte do
presente estudo, foi identificada uma variante neste gene em uma paciente
com SOP clássico e resistência insulina grave, diagnosticada após o TOTG.
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Vale notar que a glicemia e a A1c dessa paciente eram normais no basal e a
insulina era moderadamente aumentada. Duas irmãs portadoras da mesma
variante são assintomáticas, demonstrando variabilidade fenotípica desta
mutação. Apesar de pacientes magras com SOP poderem apresentar
resistência insulínica, este caso reforça que pacientes com esse fenótipo
devem ser avaliadas cuidadosamente em relação a causas monogênicas de
resistência insulínica e que o TOTG é fundamental para ampliar as suspeitas
diagnósticas.
O mesmo racional pode ser aplicado às pacientes com variantes no
gene LMNA. A lâmina nuclear é constituída por proteínas chamadas
laminas-filamentos intermediários do tipo V que estão presentes na periferia
interna do núcleo celular. Essas estruturas possuem papel importante em
funções mecânicas e estruturais, em vias de sinalização e expressão gênica.
As laminas A e C, duas principais isoformas da LMNA, são codificadas pelo
gene LMNA por splicing alternativo. Mutações na LMNA são relacionadas a
um grupo heterogêneo de doenças, denominadas laminopatias, que
englobam as seguintes condições: Distrofia Muscular de Emery-Dreifus,
Distrofia Muscular do tipo cinturas tipo 1B, Miocardiopatia dilatada tipo 1A,
Lipodistrofia Parcial Familiar tipo Dunningan (FPL2), Doença de CharcotMarie-Tooth etc. A relação genótipo-fenótipo dessas condições é complexa e
ainda mal compreendida. Dentre essas condições, destaca-se a FPL2 que
geralmente é causada por mutações na posição 482 da proteína, mas
muitas outras mutações de ponto em outros locais da LMNA já foram
associadas à doença (78). A doença é caracterizada por perda progressiva
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do tecido adiposo subcutâneo em membros, abdome e tronco, geralmente
de início após a puberdade. Nesta condição, ocorre deposição excessiva de
gordura em face, pescoço e região intra-abdominal. Outras características
incluem hipertrofia muscular, alopecia, acantose nigricante e, nas mulheres,
fenótipo de síndrome dos ovários policísticos. O marcador biológico da FPL2
é a resistência insulínica grave, que pode levar ao desenvolvimento de
diabetes mellitus tipo 2 precocemente (79). Além do acometimento
metabólico,

pacientes

com

laminopatias

podem

apresentar

concomitantemente comprometimento muscular e cardíaco, especialmente
relacionados ao sistema de condução do coração. O diagnóstico adequado
dessas situações possui impacto significativo no follow-up dessas pacientes
no que se refere a rastreios e aconselhamento genético. Pacientes
portadoras dessas mutações devem ser rastreadas para arritmias e
miocardiopatias, sendo indicado Holter e ecodopplercardiograma (80).
Foi identificada uma variante patogênica no gene LMNA em uma
paciente com SOP, distrofia muscular e arritmia, quadro clínico que permitiu
a suspeição diagnóstica mesmo antes do estudo genético. As outras três
variantes identificadas neste gene são classificadas como variantes de
significado

incerto.

Dentre

essas

variantes,

destaca-se

a

variante

p.Arg644Cys, associada previamente a um amplo espectro de apresentação
clínica, que varia desde Lipodistrofia a Distrofia Muscular de Emery-Dreifus.
Essa variante está localizada em um sítio de clivagem da pré-laminina A
pela metaloproteinase ZMPSTE24. Estudos prévios já demonstraram que a
posição 644 é um importante sítio de ação deste metaloproteinase e que a
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variante p.Arg644Cys impede parcialmente a clivagem da proteína (69).
Assim, apesar de classificada como VUS pelo ACMG, acredita-se que essa
variante tem forte potencial para patogenicidade. Adicionalmente, com
relação à história clínica dessa paciente, importante lembrar que o pai teve
histórico de morte súbita em idade jovem, o que pode sugerir defeito de
condução cardíaca, um dos fenótipos das laminopatias. Após a morte
prematura do pai, a paciente abandonou o seguimento e perde-se contato
com a mesma para a realização da avaliação cardiológica essencial no caso.
A variante Gly638Arg, também identificada no presente estudo, já foi
anteriormente relatada em associação com cardiomiopatia, porém em
estudos sem informações referentes a quadro clínico e segregação (81).
Além disso, essa variante possui prevalência de 0,2% em populações
africanas em bancos de dados (gnomAD). Contudo, a posição 638 da
proteína é uma posição conservada em mamíferos e está localizado em sítio
de ação enzimática, com predição in silico favorável para patogenicidade, o
que torna possível um impacto biológico desta variante, sendo, até o
momento, classificada com variante de significado incerto. A variante
p.Ile469Ile identificada em paciente com RI grave foi considerar como
variante com potencial para alteração de sítio de splicing por uma das
ferramentas utilizadas neste estudo. Apesar de ser uma variante ausente em
bancos de dados, a ausência de uniformidade em relação a potencial
alteração de splicing torna essa variante com baixa probabilidade de
patogenicidade.
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As variantes na LMNA foram identificadas em pacientes com DM
precoce, intolerância a glicose e resistência insulínica grave. Esses três
cenários são frequentes em pacientes com SOP, fazendo com que o
diagnóstico adequado de laminopatia seja um desafio na ausência de
estudos genéticos. Entre os marcadores clínicos que podem auxiliar na
suspeita

clínica

de

SOP

secundário

a

lipodistrofia,

destaca-se

a

densitometria de corpo inteiro com cálculo do Fat Mass Ratio (FMR),
calculado pela razão entre o percentual de gordura do tronco e o percentual
de gordura dos membros inferiores, com sensibilidade de aproximadamente
89% (82, 83). A perda do follow-up impediu a realização da densitometria de
corpo inteiro para melhor caracterização da composição corporal das
pacientes deste estudo.
O estudo identificou de forma inédita uma variante provavelmente
patogênica no gene DLK1 no grupo de resistência insulínica grave em uma
família com SOP clássico, DM precoce e antecedente de puberdade precoce
central. O DLK1, também conhecido como Preadipocyte Factor 1 (Pref 1), é
um gene associado a Síndrome de Temple, caracterizada pelos seguintes
achados: retardo do crescimento intrauterino, baixa estatura pós-natal,
obesidade truncal, hipotonia, mãos pequenas, puberdade precoce e
dismorfismos faciais. Ele codifica um ligante na via de sinalização DeltaNotch e é expresso amplamente no tecido embrionário, mas, em humanos, a
expressão pós-natal é principalmente suprarrenal, hipofisária e ovariana. O
DLK1 também é especificamente expresso em pré-adipócitos, mas não em
adipócitos, e possui um efeito inibitório na adipogênese (84). A proteína
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DLK1 é composta por 385 aminoácidos, sendo uma parte representada pelo
domínio extracelular da proteína. A forma solúvel da proteína pode ser
gerada pela clivagem no domínio extracelular e pode ser dosada por
imunoensaios laboratoriais. Estudos in vitro com células adiposas,
demonstraram efeito inibitório da adipogêneses pelas porções extracelular
ou solúvel do DLK1 (84). A variante encontrada na família da presente
casuística se encontra no domínio extracelular, em uma região altamente
conservada (Figura 7).
Considerando o efeito regulador negativo do DLK1 na adipogênese,
sugere-se que a deficiência de DLK1 pode estar associada a alterações
metabólicas, como obesidade, hiperlipidemia, resistência insulínica e
diabetes mellitus tipo 2. Em uma série de pacientes com a Síndrome de
Temple, 23% apresentavam hipercolesterolemia e 11% apresentavam DM2
(85). Ratos knockout para o gene DLK1 evoluem com ganho de peso mais
rápido, aumento de tecido adiposo e fígado, e maiores níveis circulantes de
triglicerídeos, colesterol e ácidos graxos (86). Ao serem expostos a dieta
com alto teor de gorduras, manifestam resistência insulínica e intolerância a
glicose (87).
Uma função de regulação neuroendócrina do DLK1 foi sugerida pela
evidência de expressão pós-natal de DLK1 em vários núcleos hipotalâmicos,
bem como em linhagens celulares derivadas de neurônios que expressam
kisspeptina, proteína diretamente envolvida no controle da pulsatilidade do
GnRH. Entretanto, o mecanismo no qual o DLK1 age nessa regulação
hipotalâmica do controle do eixo gonadotrófico é ainda desconhecido. A
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literatura já sugere um link entre puberdade precoce central e SOP na idade
adulta (88). É possível que o estímulo ovariano precoce, principalmente pelo
LH, seja o primeiro passo para o acometimento ovariano futuro da síndrome,
que pode ser manifesta após outros gatilhos como altos níveis de insulina e
alterações metabólicas. Nas quatro famílias descritas de puberdade precoce
por deficiência do DLK1 até o momento, o achado de SOP não foi frequente,
mas sim a resistência insulínica e a síndrome metabólica. Acredita-se que o
fenótipo da SOP nas pacientes com deficiência do DLK1 da presente
casuística possa ser secundário à resistência insulínica, porém novos casos
da literatura devem corroborar essa observação.
Ainda no grupo de resistência insulínica grave, foi identificada uma
variante no gene PIK3R1. Esse gene possui um papel importante no
recrutamento

da

enzima

phosphatydilinositol-3-kinase

(PI3K)

para

fosforilação dos receptores tirosina-quinase e substrato do receptor de
insulina, etapas cruciais na via de sinalização de insulina. Mutações no
PIK3R1

são

associadas

a

Síndrome

SHORT

(baixa

estatura,

hipermobilidade articular, depressão ocular e anormalidades em íris) (89).
Huang-Doran et al.(89) descreveram fenótipo de resistência insulínica grave
sem alterações no perfil lipídico em uma série de casos de cinco pacientes
com a Síndrome SHORT. Identificou-se uma variante no PIK3R1 em duas
irmãs com um fenótipo clássico de SOP, resistência insulínica grave,
obesidade,

hipercolesterolemia

e

puberdade

precoce

central,

sem

características da síndrome SHORT. A variante identificada pelo presente
grupo não está localizada no hot spot 657 da síndrome SHORT, mas se
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encontra em um importante domínico da proteína denominado SH3.
Adicionalmente, na avaliação pela ferramenta Decipher, foi identificado que
este gene é altamente suscetível a haploinsuficiência (HI 3,04%). As
características citadas anteriormente (localização em domínio funcional e
suscetibilidade à haploinsuficiência) somados à ausência da variante em
bancos de dados e à predição in sílico avaliada, permitiram a classificação
desta variante como provavelmente patogênica. Mais estudos em diferentes
famílias são necessários para esclarecer o papel das mutações no PIK3R1
em fenótipos de resistência à insulina sem outros comemorativos da
síndrome SHORT.

5.2.2 Variante identificada no grupo adrenal
O segundo grupo mais prevalente na presente coorte foi o grupo de
hiperandrogenismo

adrenal,

composto

por

pacientes

com

aumento

persistente de DHEAS em pelo menos 1,5 vezes o limite superior
normalidade. O hiperandrogenismo adrenal é encontrado em 30% das
pacientes com SOP (10), porém não está estabelecido na literatura qual a
frequência de pacientes com fenótipo de SOP que tem alteração hormonal
predominantemente ou mesmo exclusivamente adrenal, como na paciente
apresentada com variante no gene GATA4. A variante rara no GATA4 está
localizada no domínio dedo de zinco da proteína, domínio de ligação do fator
de transcrição ao DNA. Adicionalmente, este gene foi sinalizado pelos
GWAS e tem importante papel como fator de transcrição de genes
envolvidos na síntese de andrógenos (CYP11A1, HSD3B1, CYP17A1) (90).
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As mutações do GATA4 estão classicamente associadas a defeitos do septo
cardíaco com padrão de herança autossômico dominante (91), entretanto,
não foi possível realizar ecocardiografia na paciente devido à perda de
seguimento. Uma mutação do GATA4 levando ao aumento da atividade das
enzimas da esteroidogênese pode ser um mecanismo plausível para
hiperandrogenismo adrenal na SOP, mas acredita-se que outros fatores
genéticos

e

epigenéticos

estejam

implicados

na

disfunção

da

esteroidogênese adrenal neste grupo de pacientes.

5.2.3 Variantes em genes relacionados a doenças ovarianas
Foram

identificadas

três

variantes

em

genes

previamente

relacionados a insuficiência ovariana prematura: FSHR, BMP15 e NR5A1.
Mutações no gene do receptor de FSH (FSHR) são causas de disgenesia
ovariana (herança autossômica recessiva) e estão também estão associadas
a síndrome da hiperestimulação ovariana (herança autossômica dominante).
Como base nos conhecimentos de que a SOP é caracterizada por falha da
maturação folicular, diversos estudos avaliaram associação de variantes no
FSHR com a doença, porém obtiveram resultados controversos (92, 93).
Nos estudos de GWAS com população chinesa e europeia, o FSHR foi
apontado como locus de suscetibilidade. Na presente casuística essa
variante foi identificada em uma paciente com SOP e resistência insulínica
grave. A associação dessa variante com o fenótipo é incerta e a ampliação
da casuística é fundamental para estabelecer causalidade.
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Em relação à variante do BMP15, estudos anteriores descreveram a
mesma variante em uma coorte de IOP. Estudos in vitro mostraram que esta
variante leva à redução acentuada na secreção da proteína BMP15 madura,
o que reflete em uma estimulação defeituosa da via da BMP15 nas células
da granulosa (94). Em condições normais, o BMP15 age sinergicamente
com GDF9 para estimular a proliferação de células da granulosa (29). Um
prejuízo na atividade da BMP15 pode contribuir para uma disfunção da
foliculogênese, uma das bases fisiopatológicas da síndrome. No presente
estudo, essa variante foi encontrada em um paciente com fenótipo
normoandrogênico, cuja manifestação clínica da SOP era primariamente
explicada por alteração da foliculogênese. Porém, até o momento, essa
variante foi relatada apenas em pacientes com IOP (40, 42).
O gene NR5A1 ou SF1 codifica um receptor nuclear que funciona como
regulador chave da transcrição de genes envolvidos no eixo hipotálamohipófise-esteroidogênese. Camundongos deficientes em NR5A1 apresentam
agenesia de gônadas e adrenais, menor expressão de gonadotrofinas e
anormalidades estruturais do núcleo hipotalâmico ventromedial (95). O
NR5A1

regula

a

transcrição

dos

principais

genes

envolvidos

no

desenvolvimento sexual e reprodução, como STAR, CYP17A1, CYP11A1,
LHB, AMH e CYP19A1. Este gene é expresso em tecido ovariano em
diversos estágios do desenvolvimento (72). A inativação do NR5A1 em
células da granulosa de ratas causa infertilidade associada a hipoplasia de
células ovarianas (96). O knockout deste gene também é associado a
anovulação (97). O espectro fenotípico de mutações no NR5A1 é muito amplo
em humanos. A variante identificada na presente casuística foi descrita por
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Lourenço et al.(72) em uma criança de origem africana com insuficiência
ovariana prematura e cliteromegalia, porém a relação desta variante com
manifestações hiperandrogênicas não está esclarecida. Com a expansão de
dados de sequenciamento genético em diferentes coortes de SOP, o papel
dessas variantes na síndrome poderá ser confirmado ou descartado.
Foi realizada uma busca ativa por variantes no gene AMH, único gene
com variantes identificadas por SPLE em região exômica até o momento,
porém não houve achados significativos. Possivelmente, muitas dessas
variantes são privativas de grupos familiares e/ou étnicos.

5.2.4 Controvérsias na classificação do ACMG
As variantes de interesse identificadas foram classificadas de acordo
com os critérios do ACMG (Tabela 8). Verificou-se também a classificação
conferida por duas ferramentas online (Intervar e Varsome) para as variantes
do estudo (Anexo D).
Apesar de ser a classificação vigente até o momento, sabe-se que
alguns dos critérios do ACMG possuem alto grau de subjetividade e
complexidade. Ao comparar as classificações feitas pela presente equipe,
pelo Intervar e pelo Varsome, percebeu-se alto grau de divergência entre as
ferramentas. Um dos pontos de divergência entre as classificações refere-se
ao critério de frequência em bancos de dados populacionais (critério PM2 do
ACMG). Apesar de acreditar na possibilidade de presença de variantes
patogênicas na população controle em bancos de dados, optou-se por
pontuar o critério PM2 somente quando a variante era ausente em bancos
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de dados, uma vez que o padrão de herança esperado para os genes
identificados era de herança autossômica dominante. Outro ponto de
discordância se refere à variante sinônima identificada no gene LMNA,
classificada como benigna pelas ferramentas computacionais e como VUS
pela equipe, que considerou o potencial de alteração de sítio de splicing pela
ferramenta Human Splicing Finder.
Percebe-se que no universo de variantes classificadas como VUS, há
variantes com maior potencial de patogenicidade e potencial de mudança de
classificação no futuro, conforme os estudos genéticos e funcionais
avancem. Neste contexto, destaca-se a variante no gene LMNA c.1930C>T
p.Arg.644.Cys. Trata-se de uma variante já associada a diferentes fenótipos
de laminopatias, localizada em um domínio funcional crítico, porém não
preenche critérios suficientes para ser classificada como potencialmente
patogênica ou patogênica. Ellard et al.(98) sugerem que as variantes
classificadas como VUS sejam subdivididas em diferentes níveis de acordo
com a possibilidade de patogenicidade: “hot”, “warm”, “tepid”, “cool”, “cold”,
“ice cold”. Assim, dentre as variantes classificadas como VUS, destaca-se a
variante

LMNA

c.1930C>T

p.Arg.644.Cys

com

maior

potencial

de

patogenicidade, podendo ser classificada como “hot” (um critério moderado
+ três critérios de suporte para patogenicidade) pela classificação sugerida
pelos autores. As variantes GATA4 p.Arg265Cys e LMNA p.Gly638Arg são
consideradas como VUS “warm”. Em contrapartida, as variantes nos genes
FSHR, NR5A1 e BMP15 são consideradas VUS “cold”. A subclassificação
das VUS pode auxiliar no direcionamento de variantes que merecem maior
aprofundamento ou não em estudos subsequentes.
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5.2.5 Limitações
O presente estudo possui algumas limitações, como pequeno
tamanho de amostra e acesso limitado a membros das famílias para testes
genéticos. A impossibilidade de segregação contribuiu para o alto número de
variantes classificadas como VUS. Apesar da pequena amostra, os critérios
de inclusão permitiram a identificação de achados relevantes na presente
coorte. A replicação deste projeto de estudo em coortes maiores de SOP
ajudará a compreender o real impacto de variantes raras em diferentes
fenótipos e o grupo de pacientes que melhor se beneficiariam dos testes
genéticos.

5.2.6 Perspectivas futuras
As abordagens genéticas modernas têm facilitado o esclarecimento
da herdabilidade genética na SOP, principalmente por meio da investigação
do genoma codificador. A ampliação do número de pacientes com SOP
estudadas

por

sequenciamento

certamente

contribuirá

para

o

esclarecimento do real papel de variantes em regiões codificadoras, muitas
delas classificadas até o momento como VUS. Variantes não codificantes e
fatores epigenéticos também podem ser responsáveis por uma parte
significativa da herança, mas os estudos desses fatores permanecem
desafiadores. A criação de modelos de predição de risco incluindo variantes
de suscetibilidade à SOP permitirá intervenções bem validadas, como
modificações no estilo de vida e medicamentos, o que está de acordo com a
perspectiva da medicina de precisão para as próximas décadas.

6 CONCLUSÕES
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1) Foram identificadas 12 variantes raras potencialmente associadas
à etiologia da SOP nas 53 pacientes avaliadas, constituindo 22,6% da
casuística, sendo uma variante patogênica, três potencialmente patogênicas
e oito variantes de significado incerto de acordo com a classificação do
ACMG.
2) Os achados mais comuns e com maior potencial de patogenicidade
foram nos genes relacionados as vias de sinalização de insulina e
metabólicas: INSR, LMNA e PIK3R1.
3) O estudo por sequenciamento exômico em irmandade com SOP e
puberdade precoce central identificou o gene DLK1 como nova causa de
SOP, possivelmente secundário ao quadro de resistência insulínica
associada à essa nova condição denominada deficiência de DLK1.
4) Os estudos de segregação familiar, estudos funcionais, e a
ampliação do sequenciamento paralelo em larga escala nas diversas
populações são importantes para definir o papel das variantes de significado
incerto encontradas no presente estudo na etiologia da síndrome.
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6.1 Implicações
Tendo em vista os resultados obtidos, pode-se especular que
pacientes

com

SOP

e

resistência

insulínica

grave

devem

ser

cuidadosamente avaliadas em relação a causas monogênicas de resistência
insulínica. A técnica de investigação por SPLE se mostrou uma ferramenta
eficaz neste estudo.
O sequenciamento exômico pode identificar novas causas de SOP em
casos familiares.
A ampliação dos conhecimentos sobre os genes relacionados a SOP
poderá contribuir para o maior entendimento da doença e otimizar propostas
terapêuticas.
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7 ANEXOS
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Anexo A - Termo de consentimento livre e esclarecido (pacientes)

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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS SOBRE A PESQUISA

TÍTULO DA PESQUISA: Utilização do sequenciamento em larga escala como
ferramenta para identificação de genes relacionados a fenótipos atípicos e/ou casos
familiares da síndrome de ovários policísticos.

PESQUISADOR PRINCIPAL: Dra. Larissa Garcia Gomes

DEPARTAMENTO/INSTITUTO: Disciplina de Endocrinologia do Departamento de
Clínica Médica / Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Você está sendo convidado a participar deste estudo pois possui a
Síndrome de ovários policísticos, doença hormonal que causa nas mulheres
aumento de pêlos corporais, espinhas, menstruação irregular, dificuldade de
engravidar e pode aumentar o risco de obesidade, diabetes (aumento da glicose no
sangue) e riscos de doenças do coração. Ainda não se sabe a causa dessa
doença, mas é observado o aumento do risco nas famílias que já apresentam
alguma mulher com essa síndrome, o que sugere o envolvimento de alterações
genéticas como uma das causas. O objetivo desse estudo é tentar detectar
alterações genéticas que podem causar a síndrome dos ovários policísticos.
Você será acompanhado em consultas e vai realizar os exames de rotina
necessários ao seu tratamento, nenhum deles é experimental. Este estudo implica
na coleta adicional de 2 tubos pequenos de sangue (± 10mL correspondente a 2
colheres de sopa) através de uma picada na veia do antebraço com agulha estéril e
descartável para a obtenção do material genético (DNA). Pode ocorrer dor mínima
no local da picada e, eventualmente o aparecimento de pequena mancha roxa local
(equimose), que desaparecerá em uma semana.
Este estudo pode não trazer benefícios diretos para você, mas o seu
resultado poderá ajudar outros pacientes e seus familiares a terem um diagnóstico
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mais precoce. O seu material genético (DNA) será identificado apenas por um
número e somente os pesquisadores diretamente envolvidos no estudo terão
acesso aos seus dados clínicos e genéticos.
Você será acompanhado em consultas regulares no ambulatório de
Endocrinologia, durante e após o término do estudo, até o tempo necessário para
seu tratamento. Seu acompanhamento médico não sofrerá influência do andamento
da pesquisa.
Está garantida a liberdade de deixar de participar do estudo com a retirada
desse consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo à continuidade de
seu tratamento na instituição. Você terá acesso a todos os resultados da pesquisa.
No entanto, neste estudo genético, podem surgir outras informações sobre você
além da falta de hormônios, como predisposição para diabetes mellitus, obesidade
e infertilidade. Se isto acontecer, você terá a opção de tomar conhecimento ou não
dessas informações. Você também assinará duas vias deste termo de
consentimento. Uma ficará com você para consulta pessoal a qualquer momento, e
a outra permanecerá com os pesquisadores.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo,
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Está garantida a indenização diante de eventuais
danos decorrentes desta pesquisa.
O material biológico (sangue) obtido para esta pesquisa será armazenado
de acordo com a resolução 441/2011.
Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas em qualquer
fase do estudo. A principal investigadora é a Drª. Berenice Bilharinho de Mendonça
que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 155, 2⁰
andar Telefone(s) 2661-7512 ou 2661-6330. Se você tiver alguma consideração ou
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 26617585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br
Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Utilização do
sequenciamento em larga escala como ferramenta para identificação de genes
relacionados a fenótipos atípicos e/ou casos familiares da síndrome de ovários
policísticos”.
Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável
(Drª.Larissa Garcia Gomes) ou pessoa (s) por ele delegada (s) (Drª. Raiane Pina
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Crespo e/ou Drª. Larissa Garcia Gomes) sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais
desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo, assino este termo de consentimento e recebo um via assinada pelo
pesquisador.

__________________________________
Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

Data

/

/

__________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo

DADOS

DE

IDENTIFICAÇÃO

(OU
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Termo de consentimento livre e esclarecido (familiares)

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS SOBRE A PESQUISA
TÍTULO DA PESQUISA: Utilização do sequenciamento em larga escala como
ferramenta para identificação de genes relacionados a fenótipos atípicos e/ou casos
familiares da síndrome de ovários policísticos.
PESQUISADOR PRINCIPAL:Dra. Larissa Garcia Gomes
DEPARTAMENTO/INSTITUTO: Disciplina de Endocrinologia do Departamento de
Clínica Médica / Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
Você está sendo convidado a participar desse estudo por ser familiar de
uma paciente portadora da síndrome de ovários policísticos. O estudo do seu
material genético em conjunto com do seu familiar contribuirá para o entendimento
das alterações genéticas que podem causar a síndrome dos ovários policísticos.
A síndrome de ovários policísticos é uma doença hormonal que causa nas
mulheres aumento de pêlos corporais, espinhas, menstruação irregular, dificuldade
de engravidar e pode aumentar o risco de obesidade, diabetes (aumento da glicose
no sangue) e riscos de doenças do coração. Ainda não se sabe a causa dessa
doença, mas é observado o aumento do risco nas famílias que já apresentam
alguma mulher com essa síndrome, o que sugere o envolvimento de alterações
genéticas como uma das causas. O objetivo desse estudo é tentar detectar
alterações genéticas que podem causar a síndrome dos ovários policísticos.
Se necessário, você será acompanhado em consultas e vai realizar os
exames de rotina necessários ao seu tratamento, nenhum deles é experimental.
Este estudo implica na coleta adicional de 2 tubos pequenos de sangue (± 10mL
correspondente a 2 colheres de sopa) através de uma picada na veia do antebraço
com agulha estéril e descartável para a obtenção do material genético (DNA). Pode
ocorrer dor mínima no local da picada e, eventualmente o aparecimento de
pequena mancha roxa local (equimose), que desaparecerá em uma semana.
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Este estudo pode não trazer benefícios diretos para você, mas o seu
resultado poderá ajudar outros pacientes e seus familiares a terem um diagnóstico
mais precoce. O seu material genético (DNA) será identificado apenas por um
número e somente os pesquisadores diretamente envolvidos no estudo terão
acesso aos seus dados clínicos e genéticos.
Está garantida a liberdade de deixar de participar do estudo com a retirada
desse consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo à continuidade de
seu tratamento na instituição. Você terá acesso a todos os resultados da pesquisa.
No entanto, neste estudo genético, podem surgir outras informações sobre você
além da falta de hormônios, como predisposição para diabetes mellitus, obesidade
e infertilidade. Se isto acontecer, você terá a opção de tomar conhecimento ou não
dessas informações. Você também assinará duas vias deste termo de
consentimento. Uma ficará com você para consulta pessoal a qualquer momento, e
a outra permanecerá com os pesquisadores.
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo,
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Está garantida a indenização diante de eventuais
danos decorrentes desta pesquisa.
O material biológico (sangue) obtido para esta pesquisa será armazenado
de acordo com a resolução 441/2011.
Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas em qualquer
fase do estudo. A principal investigadora é a Drª. Berenice Bilharinho de Mendonça,
que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 155, 2⁰
andar Telefone(s) 2661-7512 ou 2661-6330. Se você tiver alguma consideração ou
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 26617585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br
Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Utilização do
sequenciamento em larga escala como ferramenta para identificação de genes
relacionados a fenótipos atípicos e/ou casos familiares da síndrome de ovários
policísticos”.
Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável
(DrªLarissa Garcia Gomes) ou pessoa (s) por ele delegada (s) (DrªRaiane Pina
Crespo e/ou Drª.Larissa Garcia Gomes) sobre a minha decisão em participar nesse
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estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais
desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo, assino este termo de consentimento e recebo um via assinada pelo
pesquisador.
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Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

Data
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/
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Anexo B - Critérios de patogenicidade das ferramentas in sílico utilizadas nesse estudo

Ferramenta

Classificação

Critério
utilizado

Website

≥0,6

https://sites.google.com/site/jpopgen/dbNSFP

D

https://sift.jcvi.org/

PeD

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

MeH

http://mutationassessor.org/

AeD

http://www.mutationtaster.org/

D

http://provean.jcvi.org/genome_submit_2.php

≥15

https://cadd.gs.washington.edu/score

≥2,0

http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/gerp/

Predição in sílico de alteração de sítio de splicing
dbscSNV ADA score e
Entre 0 e 1
dbscSNV RF score
Predição in sílico de patogenicidade
T=Tolerada
SIFT
D=Deletéria
B=Benigna
PolyPhen-2
P=Provavelmente patogênica
D=Deletéria
L=Baixo
MutatioAssessor
M=Moderado
H=Alto
N= Não deletério
Mutation Taster
P=polimorfismo
A e D= Deletério
N= Neutro
PROVEAN
D=Deletério
CADD
Numérico
Modelo in sílico para análise de conservação de aminoácido
GERP

Numérico
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Anexo C - Critérios do ACMG para classificação de variantes alélicas
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Anexo D. Classificação das variantes pelos sites Intervar e Varsome

Variante
GATA4 793C>T
LMNA 1930C>T
LMNA 746G>A
LMNA 1912G>A
LMNA 1407C>T

Intervar
Likely pathogenic (PM1,
PM2, PP2, PP3)
Likely Pathogenic (PM1,
PM2, PP3, PP5)
VUS (PM2, PP3, PP5)
Likely Pathogenic (PM1,
PM2, PP3, PP5)
Likely Benign (PM2, BP4,
BP7)

INSR 3568C>T

VUS (PM1, PM2, PP3)

FSHR 847C>T

VUS (PM1, PM2, BS2)

SCN1A 2051C>T

VUS (PM1, PM2, PP3)

SF1 368C>T

VUS (PM1, PM2, PP3, BS2)

BMP15 202C>T

VUS (PP5, BS2)

PIK3R1 78G>T

VUS (PM1, PM2)

Varsome
VUS (PM2, PP2, PP3)
Likely Pathogenic (PM1, PM2,
PM5, PP2, PP3)
Pathogenic (PM1, PM2, PM5,
PP2, PP3, PP5)
Likely Pathogenic (PM1, PM2,
PM5, PP2, PP3)
Likely Benign (PM2, BP4, BP7)
Likely Pathogenic (PM1, PM2,
PP2, PP3)
VUS (PM2, PP2, BP4)
VUS ( PM2, PP2, PP3)
Likely Pathogenic (PM2, PP2,
PP3, PP5)
Benign (PM1, PP3, PP5, BS1,
BS2, BP1)
VUS (PM1, PM2, PP2, BP4)
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