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RESUMO 

Brasil, AS. Estudo dos genes PTPN11 e KRAS em pacientes afetados pela 
síndrome de Noonan e pelas síndromes Noonan-like [dissertação]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2009. 81p. 

INTRODUÇÃO: a síndrome de Noonan apresenta herança autossômica 
dominante e é considerada uma doença relativamente frequente na 
população, com uma incidência estimada entre 1/1000 e 1/2500 nascidos 
vivos. Dentre os seus acometimentos destacam-se: dismorfismos faciais, 
baixa estatura, alterações cardíacas e criptorquia. A síndrome de Noonan é 
muito confundida com as síndromes Noonan-like devido à sobreposição dos 
achados clínicos. Estas, mais raras que a síndrome de Noonan, incluem as 
síndromes de LEOPARD, neurofibromatose-Noonan, cardiofaciocutânea e 
Costello. Atualmente sabe-se que tanto a síndrome de Noonan como as 
síndromes Noonan-like envolvem mutações em genes pertencentes à via de 
sinalização RAS-MAPK. Na síndrome de Noonan, pelo menos quatro genes 
desta via são responsáveis pelo fenótipo: PTPN11, SOS1, RAF1 e KRAS. 
Mutações no gene PTPN11, o primeiro gene descrito em associação com a 
síndrome, são encontradas em aproximadamente 40% dos casos. O 
segundo gene descrito, o gene KRAS, é responsável por cerca de 2% dos 
casos que não apresentam mutações no gene PTPN11. Mutações no gene 
KRAS estão presentes em pacientes com síndrome de Noonan com retardo 
mental e/ou atraso no desenvolvimento mais acentuados e em pacientes 
com a síndrome cardiofaciocutânea cujo envolvimento ectodérmico é mais 
sutil. OBJETIVO: devido à recente associação do gene KRAS com a 
síndrome de Noonan e outras síndromes Noonan-like é importante: (1) testar 
a frequência de mutação neste gene em pacientes que apresentam ou não 
mutações no gene PTPN11 e (2) tentar estabelecer uma correlação 
genótipo-fenótipo mais precisa, o que permitirá a realização de um 
aconselhamento genético mais adequado. MÉTODOS: foram avaliados 95 
probandos com síndrome de Noonan e 30 com síndromes Noonan-like. O 
estudo molecular foi realizado através da reação em cadeia de polimerase, 
seguida das reações de purificação e sequenciamento bidirecional. 
RESULTADOS: foram encontradas mutações no gene PTPN11 em 20/46 
(43%) pacientes com síndrome de Noonan, duas delas não descritas 
anteriormente. Relacionando o quadro clínico dos pacientes com síndrome 
de Noonan deste estudo, com e sem mutação no gene PTPN11, nota-se que 
os pacientes com mutação apresentam incidência significativamente maior 
de baixa estatura, de estenose pulmonar valvar e menor frequência de 
miocardiopatia hipertrófica. Uma mutação no gene KRAS foi encontrada em 
um paciente com síndrome de Costello, mutação esta ainda não relatada. 
Alterações gênicas em mais de um gene da via RAS-MAPK foram 
observadas em dois pacientes, sendo que uma delas em cada paciente não 
predizia um efeito fenotípico importante. Foram também encontrados três 
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polimorfismos no gene KRAS, porém com mesma frequência no grupo 
controle. A fim de verificar a influência destes polimorfismos, as principais 
características da síndrome de Noonan foram relacionadas entre os 
pacientes com esta síndrome que apresentavam mutação no gene PTPN11 
e comparadas quanto à presença ou ausência desses polimorfismos. 
Nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada. 
CONCLUSÃO: Pacientes com síndrome de Noonan e mutações no gene 
PTPN11 apresentaram uma maior incidência de baixa estatura e de 
estenose pulmonar valvar e uma menor incidência de miocardiopatia 
hipertrófica. O gene KRAS, até então relacionado às síndromes de Noonan e 
cardiofaciocutânea, mostrou-se também responsável pela síndrome de 
Costello. Tanto as alterações gênicas consideradas não patogênicas como 
os polimorfismos encontrados no gene KRAS parecem não ter uma grande 
influência sobre a variabilidade fenotípica na síndrome de Noonan. Contudo, 
não é possível afastar totalmente que estas alterações apresentem um efeito 
sutil e que, em conjunto com outras variações genéticas e/ou ambientais, 
tenham um efeito modulador. 

Descritores: 1. Síndrome de Noonan; 2. Mutação; 3. Polimorfismo Genético 
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SUMMARY 

Brasil, AS. Study of PTPN11 and KRAS genes in patients with Noonan and 
Noonan-like syndromes [dissertation]. Sao Paulo: Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo; 2009. 81p. 

INTRODUCTION: Noonan syndrome shows autosomal dominant inheritance, 
and is a relatively frequent disease in the population, with an estimated 
incidence between 1/1000 and 1/2500 live births. The main clinical features 
are: facial dysmorphisms, short stature, cryptorchidism and cardiac 
abnormalities. The differential diagnosis between Noonan syndrome and 
Noonan-like syndromes is not always easy, due to the overlap of the their 
clinicla findings. The Noonan-like syndromes, more rare that the Noonan 
syndrome, include the LEOPARD syndrome, neurofibromatosis-Noonan, 
cardiofaciocutaneous and Costello. Currently it is known that Noonan 
syndrome and Noonan-like syndromes involve mutations in genes belonging 
to the RAS-MAPK signaling pathway. In Noonan syndrome, at least four 
genes of this pathway are responsible for the phenotype: PTPN11, SOS1, 
RAF1 and KRAS. Mutations in PTPN11, the first gene described in 
association with this syndrome, are found in approximately 40% of cases. 
The second gene described, the KRAS gene, is responsible for about 2% of 
the cases that don’t have mutations in the PTPN11 gene. Mutations in the 
KRAS gene are present in patients with Noonan syndrome with mental 
retardation and/or developmental delay more pronounced and in patients 
with cardiofaciocutaneous syndrome whose ectodermal involvement is more 
subtle. OBJECTIVE: Due to the recent association of the KRAS gene with 
Noonan and Noonan-like syndromes is important: (1) to test the frequency of 
mutation in this gene in patients with or without mutations in PTPN11 and (2) 
to estabilish a more precise genotype-phenotype correlation, allowing the 
realization of a more appropriate genetic counseling. METHODS: 95 
probands with Noonan syndrome and 30 with Noonan-like syndromes were 
evaluated. The molecular analysis was performed by the polymerase chain 
reaction, followed by purification and bidirectional sequencing. RESULTS: 
PTPN11 gene mutation was found in 20/46 (43%) patients with Noonan 
syndrome, two of them not previously described. By correlating the clinical 
features of patients with Noonan syndrome in this study, with or without 
mutations in the PTPN11 gene, it was noted that patients with mutations 
have significantly higher incidence of short stature, pulmonary stenosis and 
lower incidence of hypertrophic cardiomyopathy. Mutations in KRAS gene 
were found in two patients – a patient with Noonan syndrome ant the other 
with Costello syndrome. Gene alterations in more than one gene at the RAS-
MAPK patway were observed in two patients, but one of the mutations in 
each patient didn’t predict a significant phenotypic effect. Were also foud 
three polymorphisms in the KRAS gene, but with the same frequency in the 
control group. To check the influence of these polymorphisms, the main 
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features of Noonan syndrome were related among patients with this 
syndrome who had mutations in the PTPN11 gene and compared of the 
presence or absence of these polymorphisms. No statistically significant 
difference was found. CONCLUSION: Patients with Noonan syndrome and 
PTPN11 gene mutation had a higher incidence of short stature and 
pulmonary valve stenosis and a lower incidence of hypertrophic 
cardiomyopathy. The KRAS gene, previously related to Noonan and 
cardiofaciocutaneous syndrome, was also responsible for Costello syndrome. 
Gene alterations considered as nonpathogenic and polymorphisms found in 
the KRAS gene seem to have a not great influence on the phenotypic 
variability in Noonan syndrome. However, it is not possible to completely rule 
out that these changes have a subtle effect and that, together with other 
genetic variations and/or environmental factors, may have a modulating 
effect. 

Keywords: 1. Noonan syndrome; 2. Mutation; 3. Polymorphism, Genetic  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações históricas 

 

A primeira descrição de um paciente afetado pela síndrome de 

Noonan (SN) foi atribuída a Kobylinski, em 1883, que descreveu como 

característica principal a presença do pescoço alado (Kobylinski, 1883). 

Por várias décadas, ela foi confundida com a síndrome de Turner pela 

sobreposição dos achados clínicos e, somente em 1963, foi reconhecida 

como uma entidade distinta, por Noonan e Ehmke. Estes autores estudaram 

os achados clínicos associados a um grupo de pacientes com estenose 

pulmonar valvar (EPV).  

 

1.2. Incidência 

 

A síndrome de Noonan (SN) apresenta herança autossômica 

dominante e é considerada uma doença relativamente frequente na 
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população, com uma incidência estimada em 1/1000 a 1/2500 nascidos 

vivos (Nora e cols., 1974).  

 

1.3. Quadro Clínico 

 

O quadro clínico caracteriza-se por baixa estatura, dismorfismos 

faciais (hipertelorismo ocular, inclinação para baixo das fendas palpebrais, 

ptose palpebral e proptose, orelhas com baixa implantação, porção superior 

da hélice espessada), pescoço alado, deformidade esternal, cardiopatia 

(estenose pulmonar valvar e miocardiopatia hipertrófica, principalmente), 

criptorquia nos meninos e distúrbios hematológicos (Noonan, 1994). 

Raramente, alguns indivíduos com a síndrome de Noonan podem apresentar 

lesões ósseas líticas, principalmente em mandíbula e maxila, com 

características anatomopatológicas que incluem a presença de células 

gigantes multinucleadas. Antigamente este achado caracterizava uma 

doença considerada distinta, conhecida como síndrome de Noonan-like/ 

lesões múltiplas de células gigantes (Cohen Jr e cols., 1974). Atualmente tal 

característica clínica faz parte do espectro da síndrome de Noonan. 

Há uma extrema variabilidade clínica inter e intra-familial na síndrome 

(Bertola e cols., 2004). O fenótipo varia com a idade (Allanson, 1987), 
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podendo apresentar características faciais mais sutis no adulto, o que 

dificulta ainda mais o diagnóstico. 

 

1.4. Prognóstico e tratamento 

 

O prognóstico de pacientes afetados pela SN é bom, exceto nos 

casos com cardiopatias graves, quando se torna necessária a correção 

cirúrgica do defeito cardíaco. A deficiência mental, em geral leve, está 

presente em 1/3 dos casos, sendo que em alguns é erroneamente 

interpretada em decorrência de déficit auditivo e dificuldade na fala (Ferreira 

e cols., 2005; Money, Kalus, 1979). 

A utilização do hormônio de crescimento tem sido indicada por alguns 

autores na tentativa de melhorar a estatura final destes pacientes, mas seu 

uso é ainda controverso (Ahmed e cols., 1991; Cotterill e cols., 1996). 
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1.5. Diagnóstico 

 

 O diagnóstico da SN baseia-se primariamente em uma suspeita 

clínica. Não há, entretanto, na síndrome, um sinal que seja patognomônico. 

É o conjunto de vários sinais que levará ao diagnóstico clínico. O critério 

diagnóstico mais utilizado é o de van der Burgt e cols. (1994), que 

estabelece o diagnóstico da SN baseado nas características apresentadas 

na Tabela 1. 

Tabela 1 – Critérios diagnósticos da síndrome de Noonan (traduzido de van der Burgt e 
cols., 1994) 

Características clínicas A = maior B = menor

Face Típica Sugestiva

Coração EPV e/ou ECG típico Outro defeito cardíaco

Estatura <3º percentil <10º percentil

Tórax Pectus carinatum/excavatum Tórax largo

História familiar
Parente de 1º grau com diagnóstico 
definitivo de SN

Parente de 1º grau com diagnóstico 
sugestivo de SN

Outros
Presença de: deficiência mental + 
criptorquia + displasia linfática no sexo 
masculino

Presença de: deficiência mental ou 
criptorquia ou displasia linfática no sexo 
masculino

 

O indivíduo é considerado afetado pela SN se apresentar o critério 

maior face típica, associado a mais um critério maior ou dois menores. Se a 

face for sugestiva (critério menor), há necessidade da presença de mais dois 

critérios maiores ou três menores. 
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1.6. Diagnóstico Diferencial 

  

 A síndrome de Turner constitui o diagnóstico diferencial mais 

importante nas pacientes do sexo feminino. A SN e a síndrome de Turner 

apresentam várias características em comum. Contudo, quanto ao defeito 

cardíaco, na síndrome de Turner as anomalias mais frequentes são aquelas 

que acometem o coração esquerdo, especialmente a estenose aórtica e a 

coartação da aorta, enquanto que na SN a anomalia mais comum é a 

estenose pulmonar valvar (de Majo e cols., 1979).  

A realização do estudo cromossômico permite confirmar o diagnóstico 

da síndrome de Turner pela detecção de uma alteração numérica ou 

estrutural do cromossomo X. 

 Algumas aberrações cromossômicas, como a duplicação do 

cromossomo 4q31 a qterminal (Bonioli e cols., 1980), apresentam 

sobreposição do quadro clínido com a SN. 

A SN também é muito confundida com as síndromes Noonan-like 

(SNL) devido à sobreposição dos achados clínicos. As SNL, mais raras que 

a SN, incluem as síndromes de LEOPARD, Neurofibromatose-Noonan, 

cardiofaciocutânea e Costello.  

A síndrome de LEOPARD é uma doença autossômica dominante, 

cujo acrônimo define suas principais características clínicas: manchas 
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lentiginosas, anormalidades eletrocardiográficas, hipertelorismo ocular, 

estenose pulmonar, anormalidade de genitália, retardo de crescimento e 

surdez.  Para o diagnóstico clínico da síndrome, Voron e cols. (1976) 

estabeleceram critérios diagnósticos que incluem a presença de manchas 

lentiginosas associadas a duas outras características clínicas ou a presença 

de um parente de primeiro grau com essas manchas, associada a outros 

três achados. 

A síndrome da neurofibromatose-Noonan (NFSN), caracterizada 

por manifestações clínicas tanto da neurofibromatose tipo 1 (NF1) quanto da 

SN, pode decorrer de um dos quatro mecanismos propostos: a) algumas 

características da SN fazem parte do espectro da NF1; b) algumas 

características da NF1 fazem parte do espectro da SN; c) a NFSN é uma 

doença distinta; d) co-ocorrência de ambas as doenças em um indivíduo 

(Opitz, Weaver, 1985). 

A síndrome cardiofaciocutânea (CFC) foi descrita por Reynolds e 

cols. (1986) como uma nova síndrome com envolvimento cardio-facio-

cutâneo e retardo mental. Caracteriza-se pela presença de: a) retardo de 

crescimento e do desenvolvimento; b) hidrocefalia; c) dismorfismos faciais 

como fronte alta, com estreitamento bitemporal, hipoplasia das cristas 

supraorbitárias, inclinação para baixo das fendas palpebrais, ponte nasal 

deprimida e orelhas posteriorizadas com hélices proeminentes; d) anomalias 
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ectodérmicas, com cabelos esparsos e quebradiços, sobrancelhas esparsas 

e lesões hiperqueratóticas; e) cardiopatia congênita; e f) esplenomegalia. 

A síndrome de Costello caracteriza-se por macrocefalia relativa, 

cabelos encaracolados, dismorfismos faciais, papilomas periorificiais, 

hiperelasticidade da pele das mãos e dos pés, pregas palmares e plantares 

profundas, tonalidade mais escura da pele e deficiência mental (Costello, 

1977; 1996). As anomalias cardiovasculares mais comuns na doença 

incluem a comunicação interventricular, a estenose pulmonar valvar e a 

miocardiopatia hipertrófica (Siwik e cols., 1998).   

 

1.7. Estudo molecular na síndrome de Noonan e Síndromes Noonan-

like 

 

1.7.1. Gene PTPN11 

 

O primeiro gene responsável pela síndrome de Noonan – o gene 

PTPN11 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor, type 11) – foi 

identificado em 2001 (Tartaglia e cols., 2001).  

O gene PTPN11 está localizado em sentido sense no braço longo do 

cromossomo 12, na região 12q24.1. Com 91,18Kb de extensão, este gene é 
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composto por 16 éxons, onde o primeiro éxon contém uma região 5’ não-

traduzida, o códon iniciador ATG e alguns códons adicionais. O éxon 15 

apresenta o códon de parada (NCBI-refseq) (Figura 1). 

O gene PTPN11 codifica a proteína SHP2 composta por 593 

aminoácidos. Esta é uma proteína não-receptora, membro de uma pequena 

subfamília de proteínas citosólicas tirosina fosfatase (PTP) que participa na 

transdução de sinais múltiplos através de via RAS/MAPK. 

Figura 1 – Gene PTPN11 (traduzido de NCBI-refseq). A) Cromossomo: 12; Localização: 
12q24.1; cada seta representa um gene e sua direção indica se o gene está 
posicionado na mesma orientação do cromossomo (sense) ou em orientação 
contrária ao cromossomo (antisense) - o gene PTPN11 está em posição sense. 
B) Representação esquemática de éxons e íntrons do gene PTPN11 

 

 

Atualmente, na literatura, mutações no gene PTPN11 foram 

encontradas em 40% (246/ 608) dos casos de SN. Das mutações já 

descritas (Figura 2) as mais frequentes são: p.N308D (19%) e p.Y63C (10%) 

(Bertola e cols., 2004; Bertola e cols., 2006; Binder e cols., 2005; Danoviz e 

cols., 2006; Digilio e cols., 2002; Hung e cols., 2007; Ko e cols., 2008; Kosaki 

A) 

B) 
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e cols., 2002; Loh e cols., 2004; Maheshwari e cols., 2002; Musante e cols., 

2003; Sarkozy e cols., 2003; Schollen e cols., 2003; Tartaglia e cols., 2001; 

Tartaglia e cols., 2002; Yoshida e cols., 2004; Zenker e cols., 2004). 

Figura 2 – Mutações já descritas no gene PTPN11 em pacientes com síndrome de Noonan 
(Bertola e cols., 2004; Bertola e cols., 2006; Binder e cols., 2005; Danoviz e cols., 
2006; Digilio e cols., 2002; Hung e cols., 2007; Ko e cols., 2008; Kosaki e cols., 
2002; Loh e cols., 2004; Maheshwari e cols., 2002; Musante e cols., 2003; 
Sarkozy e cols., 2003; Schollen e cols., 2003; Tartaglia e cols., 2001; Tartaglia e 
cols., 2002; Yoshida e cols., 2004; Zenker e cols., 2004) 
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Nas SNL (LEOPARD, CFC e SC), mutações no gene PTPN11 foram 

encontradas somente em pacientes com a síndrome de LEOPARD (Digilio e 

cols., 2002; Ion e cols., 2002; Kavamura e cols., 2003). Nesta síndrome o 

gene PTPN11 é o principal responsável pela doença. Atualmente 

encontram-se na literatura 96 casos com síndrome de LEOPARD avaliados 

para o gene PTPN11 onde 86% (83 casos) apresentaram mutação (Tabela 

2). Dentre as mutações já descritas, a p.Y279C e a p.T468M representam 

aproximadamente 80% dos casos (Bertola e cols., 2006; Conti e cols., 2003; 

Digilio e cols., 2006a; Digilio e cols., 2002; Digilio e cols., 2006b; Digilio e 

cols., 2004; Du-Thanh e cols., 2007; Froster e cols., 2003; Kalidas e cols., 

2005; Keren e cols., 2004; Laux e cols., 2008; Legius e cols., 2002; Lehmann 

e cols., 2009; Osawa e cols., 2009; Paradisi e cols., 2005; Sarkozy e cols., 

2004a; Sarkozy e cols., 2004b; Sarkozy e cols., 2003; Schrader e cols., 

2009; Ucar e cols., 2006; Yoshida e cols., 2004). 

Na NFSN, 94% dos casos apresentam mutação no gene NF1 (De 

Luca e cols., 2005). Raros casos foram descritos com mutação tanto no 

gene NF1 como no gene PTPN11 (Bertola e cols., 2005; Thiel e cols., 2009). 

Além das mutações, no homem já foram descritos 352 polimorfismos 

de um único nucleotídeo (SNPs – single nucleotide polymorphisms) (NCBI-

dbSNP). 
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Tabela 2 – Mutações já descritas no gene PTPN11 em pacientes com síndrome de 
LEOPARD (Bertola e cols., 2006; Conti e cols., 2003; Digilio e cols., 2006a; 
Digilio e cols., 2002; Digilio e cols., 2006b; Digilio e cols., 2004; Du-Thanh e 
cols., 2007; Froster e cols., 2003; Kalidas e cols., 2005; Keren e cols., 2004; 
Laux e cols., 2008; Legius e cols., 2002; Lehmann e cols., 2009; Osawa e 
cols., 2009; Paradisi e cols., 2005; Sarkozy e cols., 2004a; Sarkozy e cols., 
2004b; Sarkozy e cols., 2003; Schrader e cols., 2009; Ucar e cols., 2006; 
Yoshida e cols., 2004) 

Éxon Mutação
Total
n (%)

7 p.Y279C 39 (47)
7 p.Y279S 3

12 p.A461S 1
12 p.A461T 3
12 p.G464A 1
12 p.T468M 26 (31)
12 p.T468P 1
13 p.R498L 1
13 p.R498W 1
13 p.Q506P 2
13 p.Q510E 2
13 p.Q510P 3  

 O fato de se ter encontrado mutações no gene PTPN11 em 

aproximadamente metade dos pacientes com diagnóstico clínico da SN 

sugere que haja heterogeneidade lócica com envolvimento de um ou mais 

genes adicionais. 

Em 2005, descobriu-se que o gene HRAS, pertencente a mesma via 

de sinalização do gene PTPN11, era responsável por 90% dos casos de 

síndrome de Costello (Aoki e cols., 2005). Este fato sugeriu que outros 

genes também pertencentes a via RAS/MAPK poderiam estar envolvidos 

nas síndromes de Noonan e Noonan-like. 
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1.7.2. Gene KRAS 

 

Em 2006, Schubbert e cols. realizaram um estudo em 174 pacientes 

com SN e 12 com síndrome CFC – que não apresentavam mutações no 

gene PTPN11 – e encontraram mutações no gene KRAS, o qual também faz 

parte da via de sinalização RAS/MAPK. 

O gene KRAS (Kirsten rat sarcoma) pertence à família de oncogenes 

RAS, cujos membros clássicos, além deste gene, incluem HRAS e NRAS. 

Estudos demonstram que mutações somáticas nos genes desta família 

estão intimamente ligadas ao desenvolvimento de diversos tipos de 

neoplasias, em tecidos como pulmão, tireóide, intestino, pâncreas e medula 

óssea (Bos, 1989). 

O gene KRAS está localizado em sentido anti-sense no braço curto do 

cromossomo 12, na região 12p12.1. Com 45,68 Kb de extensão, este gene é 

composto por 6 éxons, onde o éxon 1 não é traduzido. O éxon 2 contém 

uma pequena região 5’ não-traduzida, o códon iniciador ATG e outros 

códons adicionais. Através de splicing alternativo é possível obter duas 

formas transcritas: KRASA e KRASB (isoformas A e B). Dessa forma, tanto o 

éxon 5 como o éxon 6 apresentam o códon de parada. Estas isoformas se 

diferem pela presença do éxon 5 em KRASA e do éxon 6 em KRASB (NCBI-

refseq) (Figura 3).  



   14 

INTRODUÇÃO 

  

Figura 3 – Gene KRAS (traduzido de NCBI-refseq). A) Cromossomo: 12; Localização: 
12p12.1; cada seta representa um gene e sua direção indica se o gene está 
posicionado na mesma orientação do cromossomo (sense) ou em orientação 
contrária ao cromossomo (antisense) - o gene KRAS está em posição antisence. 
B) Representação esquemática de éxons e íntrons do gene KRAS, em suas 
duas isoformas 

 

 

 

 

 

 

 

Plowman e cols. (2003) estudaram camundongos com deleção do 

éxon 5 responsável pela isoforma A do gene KRAS e demonstraram que, 

assim como nos genes HRAS e NRAS, esta isoforma é dispensável para o 

desenvolvimento normal, quando na presença da isoforma B do gene KRAS 

funcional. Além disso, embora mutações em KRAS afetando domínios 

compartilhados pelas duas isoformas possam causar doenças (ex.: SN, CFC 

e Costello), a identificação de mutações no éxon 6 (responsável pela 

isoforma B)  com ganho de função é suficiente para patogênese da doença – 

evidenciando que KRAS isoforma B apresenta maior influência no 

desenvolvimento do embrião (Carta e cols., 2006). 

 

A) 

B)  
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O gene KRAS codifica a proteína p21 composta por 189 aminoácidos 

em KRASA e 188 aminoácidos em KRASB. Esta proteína pertence à família 

das proteínas RAS que participam na transdução de sinais múltiplos através 

de via RAS/MAPK a qual controla a proliferação celular, a diferenciação, a 

sobrevivência, a regulação molecular de GDP/GTP e a supressão tumoral 

(Schubbert e cols., 2007). 

No trabalho de Schubbert e cols. (2006) a frequência de mutação 

encontrada no gene KRAS foi de 3% (5/174) para pacientes com SN e 8% 

(1/12) para pacientes com síndrome CFC. O quadro clínico nos afetados 

pela SN e com mutação no gene KRAS mostrou 100% (5/5) com face típica 

e 80% (4/5) com cardiopatia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 

(DNPM). Um destes pacientes, o qual apresentou a mutação p,T58I, 

desenvolveu leucemia mielomonocítica juvenil (LMMJ). 

Logo após o trabalho de Schubbert e cols. (2006), outros artigos 

relacionados ao estudo de gene KRAS na SN e nas SNL foram publicados. 

A Tabela 3 lista estes artigos por ordem cronológica de publicação, 

separados pela síndrome estudada.  

Sabe-se que até o momento o gene KRAS já foi estudado em 880 

pacientes (723 com SN e 157 com SNL). Destes, 36 pacientes apresentaram 

mutação, sendo: 22 pacientes com SN (tabela 4), 9 pacientes com síndrome 

CFC e 5 com síndrome de Costello (Carta e cols., 2006; Ferrero e cols., 
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2008; Ko e cols., 2008; Lee e cols., 2007; Lo e cols., 2008b; Nava e cols., 

2007; Nystrom e cols., 2008; Schubbert e cols., 2006; Zenker e cols., 2007). 

Tabela 3 - Artigos com pesquisa de mutação no gene KRAS em pacientes com as 
síndromes de Noonan e Noonan-like (sem mutação no gene PTPN11), e suas 
respectivas frequências encontradas. (N) número de pacientes estudados; 
(Freq.) frequência de mutação no gene KRAS. (Carta e cols., 2006; Ferrero e 
cols., 2008; Ko e cols., 2008; Lee e cols., 2007; Lo e cols., 2008b; Nava e cols., 
2007; Nystrom e cols., 2008; Schubbert e cols., 2006; Zenker e cols., 2007) 

N Alteração Freq.
SÍNDROME

Scubbert et al., 2006 174 5 3%
Carta et al., 2006 87 2 2%
Zenker et al., 2007 236 8 3%
Lee, et al., 2007 7 0 0%
Nava et al., 2007 70 4 6%
Nyström et al., 2008 23 0 0%
Ferrero et al., 2008 26 0 0%
Lo, Fu-Sung et al., 2008 57 2 4%
Ko, Jung Min et al., 2008 43 1 2%
SÍNDROME

Scubbert et al., 2006 12 1 8%
Niihori et al., 2006 43 3 7%
Carta et al., 2006 8 0 0%
Zenker et al., 2007 21 2 10%
Sovik et al., 2007 1 1 100%
Nava et al., 2007 40 1 3%
Nyström et al., 2008 8 1 13%
SÍNDROME

Zenker et al., 2007 3 2 67%
Bertola et al., 2007 1 1 100%
Nava et al., 2007 20 2 10%

Noonan

Cardiofaciocutânea

Costello

 

Na SN a nas SNL já foram descritas 16 diferentes mutações no gene 

KRAS. Elas estão distribuídas pelos éxons 2 (54%), 3 (14%) e 6 (32%). Dos 

22 casos de SN com mutação no gene KRAS, as mutações mais frequentes 

são a p.V14I (36%) e a p.D153V (19%) (Tabela 4). Além das mutações, no 

homem, já foram descritos 558 SNPs (NCBI-dbSNP). 
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Tabela 4 – Mutações já descritas no gene KRAS em pacientes com síndrome de Noonan 
(n=22) (Carta e cols., 2006; Ferrero e cols., 2008; Ko e cols., 2008; Lee e cols., 
2007; Lo e cols., 2008b; Nava e cols., 2007; Nystrom e cols., 2008; Schubbert e 
cols., 2006; Zenker e cols., 2007) 

Gene KRAS éxon 3

Mutação p.V14I p.Q22R p.P34L p.P34Q p.I36M p.T58I p.V152G p.D153V p.F156I

Scubbert et al., 2006 3 1 1

Carta et al., 2006 1 1

Zenker et al., 2007 1 1 1 1 1 2 1

Nava et al., 2007 2 1 1

Lo, Fu-Sung et al., 2008 1 1

Ko, Jung Min et al., 2008 1

TOTAL (%) 8 (36) 1 1 1 2 2 1 4 (19) 2

éxon 2 éxon 6

 

1.8. Via RAS/MAPK (mitogen-activated protein kinase) 

 

Além das SN e SNL, outras síndromes também estão associadas a 

mutações nos genes da via RAS/MAPK, como: fibromatose gengival 

hereditária tipo 1, síndrome da malformação capilar-malformação 

arteriovenosa, doença linfoproliferativa auto-imune e síndrome de Legius 

(Tidyman, Rauen, 2009). 

Conforme demonstrado na Figura 4, a via de sinalização se inicia 

através da ligação do fator de crescimento ao receptor da membrana 

plasmática (receptor de tirosina quinase) resultando na ativação de 

complexos receptores, que contém alguns adaptadores (Shc, Grb2, Gab e 

SHP-2). Estas proteínas recrutam SOS (fator trocador de guanina – GEF), 

que estimula a dissociação de GDP da proteína RAS (ligada à membrana). 
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Devido à alta concentração de GTP citoplasmática, RAS liga-se a GTP, 

tornando-se ativa.  

Figura 4 – O diagrama esquemático mostra a transdução de sinal da via RAS/MAPK, onde 
somente a via RAF-MEK-ERK é ilustrada. As síndromes e suas proteínas 
alteradas, associadas às SN e SNL, estão indicadas da seguinte forma: 
proteínas alteradas que apresentam ganho de função estão em verde, e as que 
apresentam uma perda de função estão em vermelho. Modificado de Gelb e 
Tartaglia (modificado de Gelb, Tartaglia, 2006) 

 

RAS-GTP pode ativar diversas vias. A via RAS/RAF/MEK/ERK, além 

de ser uma via RAS/MAPK clássica, ativada por um fator de crescimento, 

que controla a proliferação, a diferenciação e a morte celular, esta via 

também está envolvida com as SN e SNL. A neurofibromina (proteína 

ativadora de GTPase – GAP) é capaz de converter RAS-GTP em RAS-GDP, 

interrompendo a sinalização. 

A sobreposição fenotípica da SN com as diversas síndromes Noonan-

like pode ser entendida a partir do envolvimento dos diferentes genes nesta 
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mesma via de sinalização. A Tabela 5 apresenta os genes da via 

RAS/MAPK que estão envolvidos nas síndromes de Noonan e Noonan-like.  

Tabela 5 – Genes da via RAS/MAPK envolvidos nas síndromes de Noonan e Noonan-like 

Síndrome Lócus Gene Mutado (%) Referência

Noonan 12q24.1 PTPN11 29-60 Musante e cols., 2003; Zenker e cols., 2004

2p22.1 SOS1 17*-28* Tartaglia e cols., 2007; Zenker e cols., 2007

3p25.1 RAF1 9**-33** Pandit e cols., 2007; Razzaque e cols., 2007

12p12.1 KRAS 2*-6** Carta e cols., 2006; Nava e cols., 2007

15q22.31 MEK1 4** Nava e cols., 2007

7q34 BRAF 2*** Sarkozy e cols., 2009

Costello 11p15.5 HRAS 92 Aoki e cols., 2005

12p12.1 KRAS 7 Zenker e cols., 2007

CFC 7q34 BRAF 78 Rodriguez-Viciana e cols., 2006

15q22.31 MEK1 9 Rodriguez-Viciana e cols., 2006

19p13.3 MEK2 4 Rodriguez-Viciana e cols., 2006

12p12.1 KRAS 3-10 Nava e cols., 2007; Zenker e cols., 2007

LEOPARD 12q24.1 PTPN11 91 Digilio e cols., 2002

3p25.1 RAF1 3 Pandit e cols., 2007

7q34 BRAF 1 Seishima e cols., 2007

NFSN 17q11.2 NF1 94 De Luca e cols., 2005

12q24.1 PTPN11 <1 Bertola e cols., 2005

* em pacientes sem mutação no gene PTPN11

** em pacientes sem mutação nos genes PTPN11 e SOS1

*** em pacientes sem mutação nos genes PTPN11, SOS1 e RAF1  

Recentemente, novas denominações são sugeridas para as 

síndromes com mutação na cascata RAS/MAPK: Síndromes RAS/MAPK 

(Aoki e cols., 2008) e RASopatias (Tidyman, Rauen, 2009) são alguns 

exemplos.  
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1.9. Correlação genótipo-fenótipo 

 

1.9.1. Gene PTPN11 

 

Na casuística de Tartaglia e cols. (2002) pacientes com mutação no 

gene PTPN11 apresentaram maior incidência de EPV e menor incidência de 

miocardiopatia hipertrófica (MIOCH). 

Sarkozy e cols. (2003) sugeriram uma relação entre o tipo de 

cardiopatia e a localização da mutação no gene PTPN11: pacientes com 

comunicação inter-atrial (CIA) tendem a apresentar mutação no éxon 3 e dos 

sete casos com a mutação p.N308D e cardiopatia, seis apresentaram EPV. 

Nos pacientes com mutação no gene PTPN11, Zenker e cols. (2004) 

não só encontraram um aumento de EPV, como também uma maior 

incidência de baixa estatura, deformidade torácica e hematomas frequentes. 

Em 2005, Jongmans e col. observaram que as características clínicas 

mais frequente nos pacientes estudados com SN e mutação no gene 

PTPN11 foi a face típica (86%) e a criptorquia (84%).  

Tartaglia e cols. (2002) observaram que o fenótipo dos 17 pacientes 

com a mutação p.N308D não diferia do fenótipo dos casos com outro tipo de 

mutação (n=37), exceto pelo fato de que os pacientes com a mutação 
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p.N308D apresentaram um melhor desenvolvimento cognitivo, com uma 

menor necessidade de educação especial. 

 

1.9.2. Gene KRAS 

 

Embora a correlação genótipo-fenótipo ainda não esteja bem 

estabelecida para alterações no gene KRAS, alguns trabalhos mostram que 

pacientes com SN e com mutação neste gene apresentam maior incidência 

e grau de retardo mental (Zenker e cols., 2007). Na síndrome CFC há um 

menor envolvimento ectodérmico, principalmente a hiperqueratose folicular e 

a ictiose (Niihori e cols., 2006; Zenker e cols., 2007). 

 

1.10. Mutações germinativas nos genes da via RAS/MAPK relacionadas 

ao risco de neoplasias 

 

A descoberta que mutações germinativas nos genes RAS causam 

síndromes malformativas é um sinal de alerta para a possibilidade do 

desenvolvimento de neoplasias nesta população, uma vez que esses genes 

são sabidamente oncogênicos.  
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Já é bem estabelecida a relação entre mutações somáticas e o 

desenvolvimento de neoplasias. O gene PTPN11, por exemplo, responsável 

por até 91% dos casos de LEOPARD e 70% dos casos de SN (Digilio e 

cols., 2002; Zenker e cols., 2004), está envolvido em 35% dos pacientes 

com a leucemia mielomonocítiva juvenil (LMMJ) e, em uma menor 

porcentagem, com a leucemia linfocítica aguda (LLA) e a leucemia 

mielocítica aguda (LMA) (Kratz e cols., 2005). O gene BRAF – principal gene 

responsável pela síndrome CFC (Rodriguez-Viciana e cols., 2006) – quando 

mutado apresenta uma incidência de formação de tumor de até 50% para 

alguns tipos de câncer (Schubbert e cols., 2007). Mutações somáticas 

envolvendo os genes RAS, especialmente o gene KRAS, também estão 

ligadas ao desenvolvimento de diversos tipos de neoplasias -- 20% a 30% 

dos casos (Chen e cols., 2006).  

A relação entre mutações germinativas e a formação de neoplasias 

ainda não está bem definida. Entretanto, dentre as síndromes de Noonan e 

Noonan-like, a síndrome de Costello, cujo gene HRAS é responsável por 

92% dos casos (Aoki e cols., 2005), é a que apresenta maior incidência de 

neoplasias: 7% a 21%. Os tumores mais frequentes descritos são o 

rabdomiossarcoma, neuroblastoma e carcinoma de bexiga (Gripp, 2005). 

Na síndrome de Noonan, alguns trabalhos mostraram o 

desenvolvimento de tumores, em casos isolados, como: o neuroblastoma 

(Mutesa e cols., 2008), o schwanoma (Kaplan e cols., 1968), a LLA (Roti e 
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cols., 2006), a LMA (Tartaglia e cols., 2003) e o linfoma de Hodgkin (Lo e 

cols., 2008a). Alguns estudos sugerem que haja um risco aumentado para o 

desenvolvimento de LMMJ (Loh e cols., 2004; Tartaglia e cols., 2003). 

Pacientes com síndrome de Noonan e mutação tanto no gene PTPN11 

como no gene KRAS desenvolveram LMMJ. No gene PTPN11 as mutações 

encontradas foram: p.D61N, p.D61G, p.Y62D, p.A72G, p.T73I, p.R498W, 

p.S502A, p.G503R e p.Q506P, sendo a p.T73I a mais frequente (Aoki e 

cols., 2008). Já no gene KRAS, apenas um paciente com a mutação p.T58I 

desenvolveu LMMJ (Schubbert e cols., 2006). 

Há descrições de casos isolados de pacientes com síndrome de 

LEOPARD e mutações no gene PTPN11 com desenvolvimento de 

neoplasias como: melanoma (Seishima e cols., 2007), LLA (Laux e cols., 

2008) e LMA (Ucar e cols., 2006). 

Na síndrome CFC há também relato de alguns casos isolados: 

hepatoblastoma em um paciente pós transplante cardíaco, com mutação no 

gene MEK1 (Al-Rahawan e cols., 2007); e dois casos de leucemia linfocítica 

aguda (LLA), um deles com mutação no gene BRAF (Makita e cols., 2007; 

Niihori e cols., 2006). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Devido à importância do gene PTPN11 e à recente associação do 

gene KRAS com a síndrome de Noonan e outras síndromes Noonan-like é 

importante:  

� estimar a frequência de mutações no gene KRAS em pacientes 

que não apresentam mutações no gene PTPN11;  

� estimar a frequência de mutação no gene KRAS em pacientes 

que apresentam mutações no gene PTPN11, na tentativa de 

estabelecer se a alteração em mais de um gene da via 

RAS/MAPK seria capaz de influenciar a variabilidade fenotípica 

entre pacientes de uma mesma síndrome; 

� tentar estabelecer uma correlação genótipo-fenótipo mais precisa, 

o que permitirá a realização de um aconselhamento genético mais 

adequado.  
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3. MÉTODOS 

  

 

3.1. Casuística 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo e prospectivo, em que o gene 

KRAS foi avaliado em 125 pacientes – 95 afetados pela síndrome de 

Noonan (três deles com LMCG) e 30 pelas síndromes Noonan-like (13CFC, 

3SC, 11NFSN, 3LEOPARD), em acompanhamento no Ambulatório de 

Genética Clínica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr/HC/FMUSP).  

Todos os pacientes com síndrome de Noonan incluídos neste estudo 

preenchiam os critérios clínicos de van der Burgt e cols. (1994), de acordo 

com a Tabela 1. 

Em alguns pacientes o estudo do gene PTPN11 já havia sido 

realizado, conforme mostra a Tabela 6. Com isso, antes da análise do gene 

KRAS, o sequenciamento do gene PTPN11 foi efetuado em 71 novos 

pacientes: 46 com SN e 25 com SNL.  
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 Dos 125 propósitos estudados, 67 eram do sexo masculino e 58 do 

sexo feminino. A idade variou entre 2 e 45 anos, com média e mediana em 

torno de 14 anos (dados calculados para 30/09/2009). A recorrência da 

síndrome em um parente de primeiro grau foi observada em 20 casos (casos 

familiais), sendo três afetados pela síndrome NFSN, um pela síndrome de 

Costello e os 16 restantes pela SN (um deles com LMCG). 

Tabela 6 – Estudo do gene PTPN11 

Síndrome
Pacientes com 

mutação no 
PTPN11 *

Pacientes sem 
mutação no 

PTPN11*

Pacientes
novos

Total

Noonan 21 28 46 95

CFC 0 0 13 13

Costello 0 0 3 3

NFSN 1 1 9 11

LEOPARD 3 0 0 3

Total 71 125

* Bertola, 2006

54

 

Aos pacientes e/ou responsáveis legais foram explicados os objetivos 

do presente trabalho, assim como os requisitos necessários. Foi ainda 

informado aos mesmos que a participação neste trabalho é voluntária e que 

a recusa em participar não acarretaria em nenhum prejuízo de atendimento 

ao paciente e/ou a seus familiares nesta Instituição.  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas e foi financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP – 08/50184-2). Os pacientes só foram 
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incluídos no estudo após a assinatura de um consentimento informado pelo 

responsável legal. 

No caso dos pacientes com SN ou SNL que já estavam em 

acompanhamento no ambulatório de Genética e, portanto, foram 

previamente avaliados clínica e laboratorialmente para o gene PTPN11, os 

mesmos foram reconvocados para esclarecimento do atual estudo e 

obtenção do consentimento por escrito. 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Estudo Clínico 

 

Os pacientes deste estudo foram avaliados na Unidade de Genética 

ICr/HC/FMUSP através de um protocolo que consiste em: anamnese, exame 

físico detalhado do propósito e dos parentes de primeiro grau (sempre que 

possível) e heredograma.  

Os exames complementares solicitados incluíam: o estudo 

cardiológico com ecocardiograma e eletrecardiograma; a realização de uma 

ultrasonografia de abdome total; raio-X da coluna e idade óssea; estudos 

hematológicos com hemograma, coagulograma e dosagem do fator XI; 
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avaliação oftalmológica com fundo de olho e biomicroscopia; e estudo 

cromossômico com banda G do sangue periférico. 

Todos os pacientes com SN incluídos neste estudo preenchiam os 

critérios clínicos de van der Burgt e cols. (van der Burgt e cols., 1994), que 

leva em consideração as seguintes características: dismorfismos faciais, 

anomalia cardíaca, baixa estatura, deformidade esternal, historia familial 

positiva e outros achados, como a deficiência mental, criptorquia e displasia 

linfática (Tabela 1). 

 

3.2.2. Estudo Molecular 

 

O estudo molecular foi desenvolvido no Laboratório de Genética e 

Cardiologia Molecular do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor/HC/FMUSP). 

Inicialmente foi realizado o estudo molecular no propósito. No 

encontro de mutação, os pais foram convocados e lhes foi oferecida a 

pesquisa da mesma mutação a fim de estabelecer se ela ocorreu de novo ou 

foi herdada. 
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3.2.2.1. Extração de DNA a partir de sangue total 

 

Para a realização do teste molecular, uma amostra de 4 ml de sangue 

foi coletada de uma veia periférica e colocada em tubo contendo EDTA. A 

extração do DNA foi feita através da modificação do método de Miller e cols. 

(1988) conforme protocolo abaixo. 

O sangue total foi transferido para um tubo de 15 ml. A este tubo foi 

adicionado 10 ml de tampão para lise das hemácias (tampão A = 144 mM 

NH4Cl + 1 mM NH4CO3), a temperatura ambiente (TA). Após vórtex, o tubo 

foi mantido a TA por 10 minutos e depois centrifugado a 3.000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido com 10 

ml do tampão A a 4  ºC. Após vórtex, o tubo foi novamente mantido a TA por 

10 minutos e depois centrifugado a 3.000 rpm por 10 minutos. Mais uma vez, 

o sobrenadante foi descartado e o pellet resuspendido em 1,5 ml de tampão 

(tampão B = 10 mM Tris pH 8.0 + 400 mM NaCl + 2mM EDTA pH 8.0) e 100 

ul de SDS a 10%. O tubo foi homogenizado por inversão, foi adicionado 250 

ul de solução contendo proteinase K (tampão C = 1% SDS + 1 M EDTA pH 

8.0 + 125 ug/ml proteinase K). O tubo então foi vortexado e mantido a 37oC 

por 12 a 18 horas. Após incubação foi adicionado 500 ul de solução 

contendo 6 M NaCl (tampão D). O tubo foi vortexado por 1 minuto e 

centrifugado a 3.000 rpm durante 20 minutos. O sobrenadante foi transferido 

para um novo tubo de 15 ml, ao qual foi adicionado 3 ml de etanol a 100% 

(mantido a -20 oC). Após homogenizar o tubo por inversão, foi observada a 
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formação do enovelado de DNA (“medusa”). Este enovelado foi transferido 

para um tubo de 1,5 ml contendo 1 ml de etanol 70% (mantido a -20 ºC) e 

centrifugado a 4oC e 13.500 rpm por 15 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o tubo invertido foi deixado a TA por 18 a 24 horas (over night; 

ON). O pellet seco (DNA) foi hidratado com 1 ml TE 1x (10mM Tris-HCl pH 

8.0 + 1 mM EDTA ph 8.0) e deixado a TA por mais 18 a 24 horas. Após 

vórtex, as amostras foram dosadas e diluídas para 10 ng/ul.  

 

3.2.2.2. Reação em Cadeia de Polimerase 

 

O gene PTPN11 foi analisado em 71 novos pacientes (46 SN, 9 

NFSN, 13 CFC e 3 CS). Para a amplificação do gene PTPN11 (éxon 2 ao 

15) foram utilizados os pares de primers já desenvolvidos pelo nosso grupo 

(Bertola, 2006), relacionados na Tabela 7.  

O gene KRAS foi analisado em todos os pacientes (n = 125), através 

da amplificação dos 5 éxons codificantes (éxon 2 ao 6) – primers extraídos 

dos trabalhos de Schubbert e cols. (2006) e Carta e cols. (2006), 

relacionandos na Tabela 8.   
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Tabela 7 – Pares de primers utilizados para amplificação gene PTPN11 (éxon 2 ao 15), 
seus respectivos produtos (corresponde ao tamanho da região amplificada, em 
pares de bases), e temperaturas de hibridização (Tm) (Bertola, 2006) 

PTPN11
Sequência

5' - 3'
Produto

(pb)
Tm 
(ºC)

2F AGCTGTGTTGTTGTGGA

2R CGAAATGCAGGCAGCA

3F GGTAAAATCCGACGTGGA

3R AGCCTTTGGAGTCAGAGA

4F GTGTTTAGGAGAGCTGA

4R GGTGTCTGTCTTCTGTCA

5F GAATAATGCTGCAGTGA

5R ACCTCTGTATGTTTGCA

6F TCAACTGCTGTACTCGA

6R TCAAGTCTCTCAGGTCCA

7F GAACATTTCCTAGGATGA

7R GGTACAGAGGTGCTAGGA

8F GGCTGGGGAGTAACTGA

8R CTTTCAGGACATGAGGA

9F TCCTTCCTCATGTCCTGA

9R CCTAAACATGGCCAA

10F TTCTGATCTCTTCCAGA

10R ATGCATGCATGTATGCA

11F AAGCTTAGAACCGGGTGA

11R AAGAGCTAGGAGTGGGTA

12F GCTTGGTTTTGAGTCTGA

12R CAACCTCTCTTCCCCAGA

13F GCATTGTCTCTGAGTCCA

13R CCTGTCCTCCTGCTCA

14F AACCATTGTCCCTCA

14R AAACCACCATGACCA

15F GCCCAAAGAATGTAGTA

15R TAAGCAGGCAAGCAATT

(pb) pares de bases; (F) Forward; (R) Reverse; FONTE: BERTOLA, 2006

287 59,6

385 59,6

366 56,7

290 48,2

234 53,4

271 56,7

244 50,5

295 53,4

246 53,4

319 59,6

228 56,7

56,7

198 53,4

271 53,4

329

 

Para a Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) foram utilizados: 

PCR-buffer 1x (50 mM KCl + 2,5 mM MgCl2 + 10 mM Ácido Tris-hidroclórico 

+ 0,1% Triton X-100); 0,2 mM dNTPs;  2,25 mM MgCl2; 5% DMSO; 0,2 uM 

de cada par de primers (sense e anti-sense); 0,03 U Taq DNA polimerase; 

10 ng de DNA; e água milli-Q em quantidade suficiente para 50 ul (para 

purificação em colunas = métodos 1 e 2) ou para 10 ul (para purificação 

enzimática = método 3). Os padrões do ciclo foram: 94 ºC por 5 minutos 
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(denaturação inicial), 35 ciclos de 94 ºC por 30 segundos, temperatura de 

hibridização por 30 segundos, 72 ºC por 40 segundos, e extensão final a 72 

ºC por 5 minutos. 

Tabela 8 – Pares de primers utilizados para amplificação dos 5 éxons codificantes do gene 
KRAS (éxon 2 ao 6), e seus respectivos produtos (corresponde ao tamanho da 
região amplificada, em pares de bases) 

KRAS
Sequência

5' - 3'
Produto

(pb)

2F* GTGTGACATGTTCTAATATAGTCA

2R* GAATGGTCCTGCACCAGTAA

3F* TCAAGTCCTTTGCCCATTTT

3R* TGCATGGCATTAGCAAAGAC

4F* TTGTGGACAGGTTTTGAAAGA

4R* AGAAGCAATGCCCTCTCAAG

5F** CTCAAGCTCATAATCTCAAACTTCT

5R** GTAGTTCTAAAGTGGTTGCCACC

6F** GACAAAACACCTATGCGGATGA

6R** GCTAACAGTCTGCATGGAGCA
429

(pb) pares de bases; (F) Forward; (R) Reverse; (*) Schubbert et al., 2006; 
(**) Carta et al., 2006. A temperatura de hibridização utilizada foi igual a 
61.8ºC para todos os éxons. 

214

375

380

305

 

Para comprovar se houve amplificação, parte dos produtos da PCR 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1% corado com 

brometo de etídio a 0,5 ng/ml. Após corrida, o gel foi observado em um 

transluminador com luz ultravioleta (UV). 
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3.2.2.3. Purificação 

 

Após amplificação, os produtos da PCR foram purificados utilizando 

três diferentes métodos, dependendo da disposição de compra dos kits: (1) 

GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit – GE Healthcare Biosciences; 

(2) E.Z.N.A. Cycle-Pure Kit – Omega Bio-tek; (3) ExoSAP-IT - USB 

Corporation. O protocolo para purificação foi seguido conforme sugestão de 

cada fabricante.  

 

3.2.2.4. Sequenciamento 

 

Após a purificação, a reação de sequenciamento foi realizada 

utilizando o kit Big Dye Terminator Sequencing (Applied Biosystems), o qual 

contém dideoxinocleotídios marcados com fluorocromos (bases 

terminadoras). Para uma reação com volume final de 12 ul foram utilizados: 

2 ul da solução Big Dye Terminator; 2,4 ul do tampão Save Money 5x; 3 ul 

de DNA purificado; 1 ul de primer (F ou R) a 5 uM; e 3,6 ul de água Milli-Q. 

Os padrões do ciclo foram: 96 ºC por 3 minutos (denaturação inicial), 35 

ciclos de 96 ºC por 15 segundos, 50 ºC por 10 segundos, 60 ºC por 4 

minutos. Após ciclagem, os produtos foram imediatamente resfriados a 4 ºC. 

As amostras foram, então, precipitadas adicionando 80 ul de etanol 70% a 
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TA. As amostras foram mantidas a TA por 15 minutos e depois centrifugadas 

a 4.000 rpm durante 45 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em 120 ul de etanol 70%. As amostras foram centrifugadas a 

4.000 rpm por 20 minutos. O sobrenadante foi completamente descartado e 

as amostras aquecidas a 96 ºC por 2 minutos. Foram adicionados 2 ul de 

uma mistura contendo formamida e loading buffer na proporção de 4:1. Por 

fim, as amostras foram aquecidas a 96 ºC por 3 minutos e mantidas no gelo 

até aplicação.  

Para corrida foi utilizado equipamento ABI Prism 377 DNA Sequencer 

(Applied Biosystem). Para preparo do gel foram homogenoizados por 15 

minutos: 9 gr de uréia; 2,5 ml de long ranger; 2,5 ml de tampão TBE 10x 

(890 mM Tris pH 8.0 + 890 mM Ácido Bórico pH 8.0 + 20 mM EDTA pH 8.0); 

e 13mL de água Milli-Q. Para polimerização do gel foram adicionados 125 ul 

de persulfato de amônia (APS) a 0,1 mg/ul e 17,5 ul de TEMED. 

O resultado da corrida foi analisado em aparelho ABI Prism - 977377 

(Perkin Elmer). Para determinação dos genótipos as sequências foram lidas, 

manualmente (uma a uma), utilizando o programa DNASTAR – SeqMan 

(Laser Gene). 
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3.2.2.5. Confirmação da alteração gênica e estudo de grupo controle 

 

Algumas alterações encontradas e ainda não descritas na literatura 

foram confirmadas e/ou testadas em um grupo controle. A população de 

Vitória (Espírito Santo) foi utilizada como grupo controle por ser uma 

população representativa da população urbana brasileira, como 

demonstrado em alguns estudos (Danoviz e cols., 2006; Marquezine e cols., 

2008; Pereira e cols., 2003a; Pereira e cols., 2003b). 

Foram utilizadas as seguintes técnicas: (1) sequenciamento, (2) 

clonagem, (3) digestão enzimática, ou (4) High Resolution Melting. 

 

3.2.2.5.1. Sequenciamento 

 

Realizado através da reação de PCR, seguida da Purificação e do 

Sequenciamento conforme descrito em métodos.  

 

3.2.2.5.2. Clonagem 

 

Foi realizada uma PCR e Purificação pelos métodos já descritos. Para 

clonagem foi utilizado o vetor pPCR-Script Amp SK(+) (Stratagene), 

seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. Ao final da clonagem os 
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alelos foram separados e os fragmentos amplificados sequenciados 

(métodos já descritos). 

 

3.2.2.5.3. Digestão Enzimática 

 

• Polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) no gene KRAS 

 

Para cada SNP encontrada foram utilizados primers degenerados a 

fim de criar sítios de restrição que diferenciassem as sequências com e sem 

as alterações encontradas, já que as próprias alterações não criavam estes 

sítios (Tabela 9). Os produtos da PCR foram incubados com uma unidade de 

enzima a 37 ºC, ON (over night). Após este período os produtos foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose a 3% corado com brometo de 

etídio a 0,5 ng/ml. Após corrida, o gel foi observado em um transluminador 

com luz ultravioleta (UV). Os fragmentos formados pela digestão encontram-

se na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Primers degenerados criados para genotipagem do grupo controle para 
polimorfismos no gene KRAS, através de PCR seguida por incubação com 
enzimas de restrição (37 ºC, ON) 

Primer Sequência 5' - 3'
Base

Degenerada
Nº de
bases

Temp.
(˚C)

PCR
(pb)

Enzima
Digestão (pb): 

normal
alterada

ínt4F* ATTACATTGTTTTCTTTCAG 20

ínt4R* CTAAATATTGTTTTATTTCCTAGTG A 25

ínt5F** CAAAACACCTATGCGGATGA 20

ínt5R** TATAGAAGGCATCATCAACACCCTGAAATT A 30

ex6F* AACATAAAGAAAAGATGAGCAAACA G 25

ex6R* ATCTTAGGTATTCAGTTTCTT 21

(F) Forward; (R) Reverse; (*) dCAPS e Prímer Select; (**) SNP Detective; (pb) pares de bases; (Temp.) temperatura de hibridização.

384
327+27

160+137+27
187+137

53.4 324 Nla III

208
175+32

50.5 384

50.5 208 Psi I

Fnu4 HI

Salt I

 

 

• Mutação no gene BRAF 

 

A reação de PCR seguiu os mesmos padrões já descritos nos 

métodos, com temperatura de hibridização de 52 oC e utilizando os primers: 

F 5` GCT TGC TCT GAT AGG AAA ATG AG 3` e R 5` TTT CTA GTA ACT 

CAG CAG CAT CTC 3`. A reação de digestão utilizou uma unidade da 

enzima EcoRV, a 37 oC, O.N. Após este período os produtos foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose a 3% corado com brometo de 

etídio a 0,5 ng/ml. Após corrida, o gel foi observado em um transluminador 

com luz ultravioleta (UV). O produto amplificado, com 231 pares de bases 

(pb) na sequência normal, foi fragmentado em 131 pb e 100 pb na sequência 

mutada. 
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3.2.2.5.4. High Resolution Melting 

 

A reação de Real Time PCR com High Resolution Melting (HRM), 

seguiu os padrões de PCR descritos anteriormente, com a adição do 

fluorocromo Syto 9 (Invitrogen) a 1,5 mM. Foi utilizado o equipamento Rotor-

Gene 6000, Corbett Research. 

 

3.2.2.6. Estudo colaborativo 

 

O sequenciamento do gene BRAF foi realizado em apenas um 

paciente pelo grupo do Dr. Martin Zenker, colaborador do nosso estudo, 

pertencente ao Instituto de Genética Humana da Universidade da cidade de 

Erlangen-Nuremberg, na Alemanha. 

 

3.2.3. Análise Estatística 

 

Para análise estatística dos dados deste estudo foram utilizados o 

teste exato de Fisher (para amostras com até 20 dados) e o teste do qui-

quadrado (para amostras maiores de 20 dados). Ambos testam as 

diferenças entre dois grupos independentes (G1 e G2), em relação a uma 
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variável qualquer que só admita duas alternativas como resposta. Isso leva à 

construção de uma tabela de contingência 2 x 2.  
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4. RESULTADOS 

 

  

 Os achados clínicos dos propósitos com SN e CFC deste estudo 

encontram-se na Tabela 10.  

Dos três pacientes com síndrome de Costello, todos apresentaram 

baixa estatura, face típica, cardiopatia (sendo um com MIOCH, um com 

defeitos septais e o último com anomalia de Ebstein), atraso DNPM e/ou 

RM, cabelos encaracolados, pregas palmares e plantares evidentes, 

hiperqueratose folicular, 2/3 com hiperpigmentação, 1/2 meninos apresentou 

criptorquia e 1/3 com papiloma perinasal. 

Dos 11 pacientes com NFSN, todos com face sugestiva da SN, 

apenas dois apresentaram baixa estatura. Três deles manifestaram 

cardiopatia (sendo um com EPV, um com MIOCH e um com CIA), 2/4 

meninos, criptorquia, seis, atraso DNPM e/ou RM. Os 11 afetados 

preenchiam os critérios para a neurofibromatose tipo I, com manchas CAL, 

efélides, neurofibromas e/ou glioma do nervo óptico. 

Os três pacientes com síndrome de LEOPARD apresentaram face 

típica, MIOCH, manchas lentiginosas, dois deles com baixa estatura e dois 

deles com perda auditiva. Nenhum deles apresentou dificuldade escolar.  
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Tabela 10 – Achados clínicos dos propósitos com síndrome de Noonan (SN) e com 
síndrome cardiofaciocutânea (CFC) deste estudo 

n/ total (%) n/ total (%)

Baixa estatura 73/95 77% 8/13 62%

Face típica 94/95 99% 13/13 100%

        hipertelorismo 46/95 48% 8/13 62%

        inclinação palpebral 63/95 66% 11/13 85%

        proptose 30/95 32% 6/13 46%

        ptose 49/95 52% 6/13 46%

Pescoço curto/ alado 79/94 84% 12/13 92%
Deformidade esternal 49/94 52% 4/13 31%

       pectus em S 23/49 47% 2/4 50%

Cardiopatia 72/94 77% 6/13 46%

       EPV 48/72 67% 3/6 50%

       MIOCH 11/72 15% 2/6 33%

Anomalia Renal 13/83 16% 1/13 8%

Criptorquia 28/56 50% 2/2 100%

Cabelos encaracolados 8/95 8% 12/13 92%
Sombrancelhas esparsas 10/95 11% 11/13 85%

Hiperqueratose folicular /palmo-plantar 13/95 14% 9/13 69%

Atraso DNPM e/ou Retardo Mental 52/93 56% 12/13 92%

Nervos corneanos espessados 33/69 48% 1/12 8%

Anomalia hematológica* 36/91 40% 7/12 58%

       LMMJ 2/95 2% 0 0%

Anomalia vertebral 34/77 44% 6/12 50%

       defeito de curvatura 22/34 65% 4/6 67%

       fusão vertebral e/ou 
       diminuição dos espaços intravertebrais

10/34 29% 1/6 17%

Dilatação ventricular no SNC** 1/5 20% 5/11 45%

SN = 95 CFC = 13

* As anomalias hematológicas incluem alteração no coagulograma, e/ou número ou função de plaquetas, 
e/ou diminuição dos fatores de coagulação; ** sistema nervoso central

Características clínicas

 

  

O estudo cromossômico com banda G do sangue periférico foi normal 

em todos os probandos. 
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4.1. Gene PTPN11 

 

 Dos novos pacientes com SN incluídos neste estudo, 43% (20/46) 

apresentavam mutação no gene PTPN11 (Tabela 11). Destes, em quatro 

casos, considerados familiais pelo fenótipo, a mesma mutação foi 

identificada em um dos genitores. Dos 16 pacientes esporádicos (com 

mutação no gene PTPN11) ambos os genitores foram genotipados em cinco 

casos e apenas um genitor em um caso. Nenhuma mutação foi encontrada 

nestes genitores. Nos 10 casos restantes o genótipo dos pais não foi 

realizado por falta de disponibilidade ou recusa. 

Das mutações encontradas no gene PTPN11 nos pacientes com 

síndrome de Noonan, todas do tipo missense, as mutações p.E69V e 

p.Q510P não haviam sido descritas previamente, a última já relatada em 

casos de síndrome de LEOPARD (Kalidas e cols., 2005; Keren e cols., 

2004). Foi possível genotipar apenas os genitores do paciente com a 

mutação p.Q510P, os quais não apresentaram a mesma alteração. Para a 

mutação p.E69V foi realizado um estudo no grupo controle (n=96) através da 

técnica de HRM. Em dois indivíduos do grupo controle a curva de 

denaturação apresentou um padrão distinto tanto do grupo controle quanto 

da sequência com a mutação p.E69V. Estas duas amostras foram 

sequenciadas e identificou-se a alteração sinônima p.H85H. 
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O paciente com a mutação p.Q510P apresentou um quadro clínico 

com baixa estatura, face típica, criptorquia, atraso da fala e uma mancha 

CAL, sem cardiopatia. 

O paciente com a mutação p.E69V apresentou um quadro clínico com 

baixa estatura, face típica, defeito parcial do septo atrio-ventricular, atraso no 

DNPM e sintomas sugestivos de uma JMML nos primeiros meses de vida. 

Tabela 11 – Mutações encontradas no gene PTPN11 com sua localização na proteína, nos 
71 novos pacientes com as síndromes de Noonan e Noonan-like 

PTPN11 Mutação
SN n=20
SNL n=1

Domínio
protéico

Éxon 3 p.Y63C 3 (SN) N-SH2

Éxon 3 p.E69V* 1(SN) N-SH2

Éxon 7 p.Y279C 1 (SN) PTP

Éxon 7 p.I282V 1 (SN) PTP

Éxon 8 p.N308D 11 (SN) PTP

Éxon 8 p.N308S 2 (SN) PTP

Éxon 13 p.Q510P 1 (SN) PTP

Éxon 13 p.E532K* 1 (CFC) PTP

* ainda não descrita  

Um paciente com síndrome CFC apresentou a mutação p.E532K no 

gene PTPN11, mutação ainda não descrita (Tabela 11). Os pais deste 

paciente foram avaliados e a mesma alteração gênica foi observada na mãe, 

a qual não apresentava fenótipo sugestivo da síndrome CFC. Este paciente 

apresentava um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), 

dilatação ventricular, dismorfismos faciais, cardiopatia congênita (estenose 

pulmonar valvar e comunicação interatrial) e anomalias cutâneas 

caracterizadas por alopecia areata, sobrancelhas esparsas, mancha café-au-

lait (CAL) e nevos melanocíticos em pé (Figura 5). 
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Figura 5 – Paciente com síndrome cardiofaciocutânea e mutação p.E532K no gene 
PTPN11 apresentando face típica, com sobrancelhas esparsas, alopecia 
areata e nevos melanocíticos em pé 

 

 

 

 

  

Como para a síndrome CFC o principal gene responsável é o gene 

BRAF (78%), houve o interesse em estudá-lo neste paciente. O 

sequenciamento para este gene foi realizado pelo grupo do Dr. Martin 

Zenker, que identificou a troca c.1802A>T no paciente, responsável pela 

mutação p.K601I. A mesma alteração não foi encontrada em nenhum dos 

genitores.  

A mutação p.K601I encontrada no gene BRAF ainda não foi descrita 

na literatura e, portanto, foi testada no grupo controle (n=97) por digestão 

enzimática, o qual não apresentou a mutação.  

O resumo das frequências das mutações encontradas no gene 

PTPN11 para o total de 125 propósitos deste estudo encontra-se na Tabela 

12. 
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Tabela 12 – Resultado do estudo do gene PTPN11 no total dos 125 probandos com as 
síndromes de Noonan e Noonan-like 

PTPN11
com mutação

n (%)

sem mutação

n (%)
TOTAL

Sd. Noonan 42 (44) 53 (56) 95

CFC 1 12 13

Costello 0 3 3

NFSN 1 10 11

LEOPARD 3 0 3

TOTAL 47 (38) 78 (62) 125  

 

4.2. Gene KRAS 

 

  No estudo do gene KRAS nos 95 pacientes com SN, apenas um caso 

apresentou a troca c.436A>G, originando a mutação p.N85S (Figura 6). Este 

paciente também apresentou a alteração p.N308D no gene PTPN11. A 

mutação no gene KRAS foi encontrada em um dos genitores (sem fenótipo 

sugestivo da SN), diferente da mutação no gene PTPN11 que ocorreu de 

novo. O paciente apresentava quadro clínico com dismorfismos faciais, baixa 

estatura, pectus carinatum/excavatum e dificuldade escolar, sem cardiopatia 

(Figura 7). 
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Figura 6 - Cromatograma ilustrando a troca c.436A>G, causando a mutação p.N85S no 
gene KRAS em um paciente com a síndrome de Noonan 

 

 

 

Figura 7 – Paciente com síndrome de Noonan e as mutações p.N85S no gene KRAS e 
p.N308D no gene PTPN11 apresentando face típica, com aparente 
hipertelorismo, inclinação para baixo das fendas palpebrais, ptose palpebral e 
dobramento acentuado da porção superior da hélice  

 

 

   

 

 

 

 

 

Esta mutação ainda não foi relatada na literatura e, portanto, foi 

testada no grupo controle (n=100) por sequenciamento do éxon envolvido, o 

qual não apresentava a mutação (Figura 8).  
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Figura 8 – Curva de denaturação por HRM (High Resolution Melting) onde é possível 
observar diferentes padrões entre a sequência com a mutação p.N85S (em 
vermelho) no gene KRAS e as sequências do grupo controle (em azul). A 
amostra com a mutação foi feita em duplicata 

 

Outra mutação no gene KRAS foi encontrada em um paciente com 

fenótipo compatível com a síndrome de Costello, dentre os 30 pacientes com 

SNL estudados. Esta mutação envolvia a troca do nucleotídeo c.194A>G, 

que provoca a substituição p.K5E (Figura 9).  

Figura 9 – Cromatograma ilustrando a troca c.194A>G, causando a mutação p.K5E no 
gene KRAS em um paciente com a síndrome de Costello 

 

As características clínicas deste paciente englobam baixa estatura, 

um atraso importante do desenvolvimento DNPM, com retardo mental, 

macrocefalia relativa, dismorfismos faciais, com traços faciais grosseiros, 

pescoço curto e alado, pectus excavatum, cardiopatia congênita 

Grupo Controle 

N85S 
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(miocardiopatia hipertrófica com estenose pulmonar valvar), cabelos 

encaracolados, sobrancelhas esparsas lateralmente, hiperqueratose 

folicular, pele redundante, pregas palmares e plantares evidentes, 

hiperpigmentação da pele (Figura 10-A). Na evolução, o paciente 

desenvolveu linfedema de membros inferiores e papiloma nasal. Esta 

mutação não estava presente na mãe nem no irmão do paciente. Não foi 

possível realizar o estudo molecular no pai do paciente, pois este era 

falecido. O irmão mais novo, com quadro clínico semelhante ao do propósito 

(Figura 10-B), faleceu aos 4 anos e 7 meses de idade devido a complicações 

da miocardiopatia hipertrófica (Bertola e cols., 2007). 

Figura 10 – Fotografia da paciente com síndrome de Costello e a mutação K5E no gene 
KRAS. Em (A), a paciente adulta, evidenciando-se a presença do papiloma 
nasal. Em (B) observa-se a paciente ao lado do irmão falecido, onde em ambos 
é possível observar traços faciais grosseiros e macroglossia 

 

 

O objetivo deste trabalho foi sequenciar apenas os éxons. Para 

obtermos bons resultados de sequenciamento, os primers foram 

desenhados em regiões intrônicas, próximas aos éxons (cerca de 20 a 100 

bases). Com isso, ao ler as sequências foi possível analisar pequenas partes 

A ) 

B ) 
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intrônicas, o que permitiu a identificação de dois SNPs intrônicos, além de 

um exônico: (1) IVS 4, nt +92, em 31% (39/125) dos pacientes (ainda não 

descrito); (2) IVS 5, nt -9, em 15% (19/125) dos pacientes (rs12313763); (3) 

EX 6, D173D, em 38% (47/125) dos pacientes (rs1137282).  

 Para os SNPs encontrados, foram testados em 96, 92 e 90 pacientes 

do grupo controle, para as alterações (1), (2) e (3), respectivamente. Este 

ensaio foi feito por digestão enzimática. 

Os resíduos envolvidos nos três SNPs não são conservados entre as 

espécies (VISTA). Entretanto, a alteração do éxon 6 altera a estrutura 

secundária do RNA mensageiro (GeneBee). Não foi possível avaliar o 

potencial de alteração no sítio de splicing (GeneSplicer). O sítio de 

modulação permaneceu inalterado para todas as SNPs (ESEFinder). A 

frequência genotípica dos polimorfismos encontrados no gene KRAS no 

grupo de estudo não diferiu da observada no grupo controle (Tabela 13). 

Tabela 13 – Comparação da frequência genotípica dos polimorfismos encontrados no gene 
KRAS entre o grupo de estudo (n=125) e o grupo controle 

IVS 4 IVS 5 EX 6

A>G G>A T>C
+92 -9 704

---- rs12313763 rs1137282

AA 69%
AG 29%
GG 2%

CC 85%
CT 15%
TT 0%

TT 63%
TC 35%
CC 2%

AA 65%
AG 35%
G/G 0%

CC 84%
CT 16%
TT 0%

TT 58%
TC 35%
CC 7%

População brasileira normal
(grupo controle)

População de estudo

dbSNP

Nucleotídeo
Posição
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 Conforme observado na Tabela 6, os achados clínicos dos propósitos 

com SN deste estudo estão de acordo com os dados da literatura (Sharland 

e cols., 1992). As características clínicas mais frequentes foram: face típica 

(99%), pescoço curto e/ou alado (84%), baixa estatura (77%) e cardiopatia 

(77%). 

 O estudo cromossômico foi realizado nos pacientes com SN e SNL 

pelo fato de que algumas anormalidades cromossômicas, especialmente a 

síndrome de Turner, apresentam características clínicas que se sobrepõem 

ao quadro clínico dessas síndromes. Nenhum paciente apresentou alteração 

nos cromossomos, o que afasta a possibilidade de aberrações 

cromossômicas numéricas e estruturais contempladas pelo poder de 

resolução da técnica. 
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5.1. Gene PTPN11 

 

No estudo do gene PTPN11, nos 71 novos pacientes com síndrome 

de Noonan e síndromes Noonan-like, 21 apresentaram mutação. Destes, 

20/46 eram afetados pela SN (43%), frequência semelhante à encontrada na 

literatura (Tartaglia e cols., 2002).  

As mutações encontradas nos casos novos da SN já haviam sido 

descritas, com exceção das alterações p.E69V e p.Q510P. Esta última já foi 

descrita na síndrome de LEOPARD (Kalidas e cols., 2005; Keren e cols., 

2004). O paciente com a mutação p.Q510P de novo, tem 4 anos 9 meses e 

possui apenas uma mancha CAL, sem manchas lentiginosas e sem 

cardiopatia. Não preenche, por hora, os critérios clínicos da síndrome de 

LEOPARD. O seguimento desta criança é importante uma vez que as 

manchas lentiginosas – principal característica da SL – normalmente 

aparecem ao redor dos 4 ou 5 anos de idade (Sarkozy e cols., 2008).  

A mutação p.E69V não foi identificada no grupo controle e prediz 

dano à estrutura e/ou função da proteína (Polyphen), sugerindo que a 

mesma seja responsável pelo fenótipo da síndrome de Noonan.  

Já está bem estabelecido que diversas mutações germinativas no 

gene PTPN11 predispõem ao desenvolvimento de LMMJ, especialmente a 

mutação p.T73I. O paciente com SN aqui descrito é o primeiro caso 

envolvendo a mutação p.E69V e esta síndrome mielodisplásica. Na 

literatura, esta alteração, quando somática, já foi relacionada ao 
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desenvolvimento de LMA (Aoki e cols., 2008). O seguimento deste paciente 

deve, portanto, incluir uma avaliação cuidadosa quanto à ocorrência de 

anomalias hematológicas futuras. 

Embora a correlação genótipo-fenótipo nos pacientes com síndrome 

de Noonan e mutações no gene PTPN11 não esteja totalmente 

estabelecida, algumas características são mais frequentes neste grupo de 

indivíduos.  

A Tabela 14 relaciona o quadro clínico dos pacientes com SN deste 

estudo, com e sem mutação no gene PTPN11. Nota-se que os pacientes 

com mutação apresentam incidência significativamente maior de baixa 

estatura em relação aos pacientes sem mutação, como descrito por Zenker  

e cols. (2004). Outra diferença significante existe em relação ao tipo de 

cardiopatia: maior frequência de EPV e menor frequência de MIOCH em 

pacientes com mutação, já descrito por Tartaglia e cols. (2002). 

A Tabela 15 relaciona os pacientes com SN que apresentaram 

mutação em um dos três principais éxons do gene PTPN11 (3-8-13) com o 

tipo de cardiopatia, destacando o aminoácido 308 que é um hotspot. Nota-se 

que indivíduos que apresentam mutação no gene PTPN11, 

independentemente do éxon, apresentam uma maior incidência de EPV, 

conforme descrito por Tartaglia e cols. (2002). Quanto à comparação com 

mutações localizadas no aminoácido 308, na nossa casuística, 6/7 casos 

com a mutação p.N308D e cardiopatia apresentaram EPV, mesmo resultado 

obtido por Sarkozi e cols. (2003). Neste mesmo trabalho foi observada uma 
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maior incidência de defeitos septais nos pacientes com mutação no éxon 3. 

Na nossa casuística com mutação neste éxon, nenhum paciente apresentou 

defeito septal. 

Tabela 14 - Quadro clínico dos pacientes com síndrome de Noonan deste estudo, com (+) e 
sem (-) mutação no gene PTPN11 

p

37 88% 36 68% 0,03*

típico 41 98% 53 100% 0,44

36/41 88% 43 81% 0,41

22/41 54% 27 51% 0,84

33 79% 39/52 75% 0,81

EPV com ou sem outra lesão 27/33 82% 21/39 54% 0,01*

MIOCH 3/33 9% 8/39 21% 0,01*

12/23 52% 16/33 48% 1

24/41 59% 29/52 56% 0,84

19/40 48% 17/50 34% 0,2

1 2% 4 8% 0,38

tumor de células gigantes 1 100% 3 75% 1

Criptorquia 

Tumores

pescoço curto e/ou alado
Deformidade esternal 
Cardiopatia

* p significante < 0,05; ** As anomalias hematológicas incluem alteração no coagulograma, e/ou

número ou função de plaquetas, e/ou diminuição dos fatores de coagulação

Anomalia Hematológica **

PTPN11 -

n = 42 n = 53

PTPN11 +

Atraso DNPM e/ou Retardo Mental

Quadro clínico
Baixa estatura
Dismorfismos cranio-faciais 

 

 

Tabela 15 – Distribuição das diferentes cardiopatias encontradas em pacientes com 
síndrome de Noonan e com mutação em um dos três principais éxons 
envolvidos do gene PTPN11. 

EX 3 EX 13

p.N308D

7/11

p.N308S

6/6

EPV com ou sem CIA 10 6 2 6

MIOCH 1 0 1 1

CIA e/ou CIV 0 0 2 0

Outros 0 1 1 0

EX 8

14/18 *

* Um paciente com a mutação p.F285S apresentou EPV com CIA

Cardiopatia 11/12 7/8
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Nas síndromes Noonan-like, o gene PTPN11 é responsável pelas 

síndromes de LEOPARD (Digilio e cols., 2002) e raros casos de NFSN 

(Bertola e cols., 2005; Thiel e cols., 2009). 

Um único paciente com SNL, com quadro clínico típico de CFC, 

apresentou a mutação p.E532K no gene PTPN11, não descrita previamente. 

A mesma alteração gênica foi encontrada na mãe, a qual não apresentava 

quadro clínico sugestivo da síndrome CFC ou da SN. Esta alteração 

provavelmente não possui qualquer efeito fenotípico (Polyphen) e encontra-

se em uma região não conservada da proteína (VISTA). Além disso, sabe-se 

que a maioria dos casos de síndrome CFC são esporádicos e que não há 

descrição de casos típicos desta síndrome com mutação no gene PTPN11 

(Ion e cols., 2002; Kavamura e cols., 2003), o que sugere que esta alteração 

não seja responsável pelo fenótipo sindrômico.  

Por estas razões, para este paciente foi realizado o estudo do gene 

BRAF que identificou a mutação p.K601I, não encontrada em nenhum dos 

genitores. É uma mutação ainda não descrita, que não estava presente no 

grupo controle. Além disso, esta alteração prediz dano à estrutura e/ou 

função da proteína (Polyphen). Portanto, neste caso, o fenótipo da síndrome 

CFC foi associado à mutação no gene BRAF, mas não se pode afastar 

totalmente que a mutação no gene PTPN11 não exerça um efeito discreto 

neste fenótipo. 
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5.2. Gene KRAS 

 

Até o momento, o gene KRAS já foi estudado em 880 pacientes, 

sendo 723 com SN. Nesta síndrome, a positividade de mutação no gene 

KRAS foi de 2,2%, variando entre 0% e 5,7% (Carta e cols., 2006; Ferrero e 

cols., 2008; Ko e cols., 2008; Lee e cols., 2007; Lo e cols., 2008b; Nava e 

cols., 2007; Nystrom e cols., 2008; Schubbert e cols., 2006; Zenker e cols., 

2007). 

Na nossa casuística de síndrome de Noonan sem mutação no gene 

PTPN11 (n=54), nenhum deles apresentou mutação no gene KRAS.  Neste 

trabalho, como nos estudos da literatura, observamos que o gene KRAS tem 

pouca expressão na etiologia da síndrome de Noonan. 

Levando em consideração a frequência média de 2,2% encontrada na 

literatura, era esperado que um ou dois paciente(s) apresentasse(m) 

mutação no gene KRAS, um número muito próximo de zero, em decorrência 

do número da nossa casuística ser pequeno, com um poder estatístico 

baixo.  

Ainda assim, na tentativa de justificar a ausência do encontro de 

mutação nos pacientes da nossa casuística, as principais características 

clínicas da SN foram comparadas entre pacientes deste estudo – sem 

mutação nos genes PTPN11 e KRAS – e pacientes descritos na literatura – 

com mutação no gene KRAS (Tabela 16). A frequência de atraso no DNPM 
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e/ou de retardo mental foi menor na nossa casuística, única diferença 

estatisticamente significante (p = 0,03). Este fato pode justificar a 

discrepância da taxa de mutação observada entre o presente trabalho e os 

dados da literatura, uma vez que alguns estudos mostram que pacientes 

com mutação no gene KRAS apresentam maior incidência e grau de retardo 

mental e atraso no DNPM (Zenker e cols., 2007).  

Tabela 16 – Comparação entre pacientes com síndrome de Noonan sem mutação no gene 
PTPN11 deste estudo e pacientes com síndrome de Noonan descritos na 
literatura sem mutação no gene PTPN11 e com mutação no gene KRAS 
(Bertola e cols., 2007; Carta e cols., 2006; Ko e cols., 2008; Lo e cols., 2008b; 
Nava e cols., 2007; Niihori e cols., 2006; Schubbert e cols., 2006; Sovik e cols., 
2007; Zenker e cols., 2007) 

p

Baixa estatura 15 68% 36 68% 1
Dismorfismos cranio-faciais

típico 22 100% 53 100% 1
pescoço curto e/ou alado 13 59% 43 81% 0.08
Deformidade esternal/ pectus 12 55% 27 51% 0.81
Cardiopatia 16 73% 39/52 75% 1

EPV com ou sem outra lesão 7 44% 21 54% 0.61
MIOCH 2 13% 8 21% 0.71

Criptorquia 8/14 57% 16/33 48% 0.75
Atraso DNPM e/ou Retardo Mental 15/16 94% 34/53 64% 0.03*
Tumores 1 5% 4 8% 1

tumor de células gigantes 0 0% 3 74% 0.4
* p  significante < 0,05

Quadro clínico
Literatura

n=22
Presente estudo

n=53

 No presente estudo, o gene KRAS também foi estudado em pacientes 

com mutação no gene PTPN11, na tentativa de estabelecer se alterações 

em mais de um gene da via RAS/MAPK seria capaz de influenciar a 

variabilidade fenotípica entre pacientes de uma mesma síndrome. 

Em um paciente com SN e com a mutação p.N308D no gene 

PTPN11, a mutação p.N85S no gene KRAS também foi identificada. Apesar 

deste paciente apresentar estas duas alterações, possui um quadro clínico 
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leve da SN, com face típica, baixa estatura e deformidade esternal, sem 

maiores complicações. Entretanto, o paciente apresenta um quadro 

importante de dificuldade escolar, o que não é comum em pacientes com a 

mutação p.N308D (Tartaglia e cols., 2002). 

Embora a mutação p.N85S no gene KRAS não tenha sido identificada 

no grupo controle, provavelmente não possui qualquer efeito fenotípico 

(Polyphen). Além disso, também foi encontrada em um dos genitores sem o 

fenótipo da SN, sugerindo que a mesma seja somente uma variante rara. É 

bem provável que o fenótipo sindrômico deste paciente esteja associado 

apenas à mutação p.N308D no gene PTPN11 (a mais frequente alteração 

gênica descrita na síndrome de Noonan), mas não há como afastar 

totalmente que a alteração gênica no gene KRAS não esteja exercendo um 

papel muito discreto neste fenótipo.  

Quanto aos pacientes com síndrome de Noonan-like descritos na 

literatura, o gene KRAS foi considerado responsável pelas síndromes CFC e 

Costello (Nava e cols., 2007; Niihori e cols., 2006; Zenker e cols., 2007).  

Na literatura, mutações no gene KRAS em pacientes com CFC foram 

encontradas em 6,5%, variando entre 2,5% e 9,5% (Carta e cols., 2006; 

Nava e cols., 2007; Niihori e cols., 2006; Schubbert e cols., 2006; Sovik e 

cols., 2007; Zenker e cols., 2007). 

Nenhum dos nossos 13 pacientes com CFC apresentou mutação no 

gene KRAS. Na literatura, os pacientes com síndrome CFC e com mutação 
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no gene KRAS geralmente não apresentam anomalias ectodérmicas como 

hiperqueratose e lesões ictiosiformes (Niihori e cols., 2006; Zenker e cols., 

2007). Na nossa casuística, 69% (9/13) apresentava tais características que, 

na literatura, estão mais relacionadas a mutações no gene BRAF (o principal 

responsável pela doença) (Niihori e cols., 2006).  

Na nossa casuística, um entre três pacientes com síndrome de 

Costello apresentou a mutação p.K5E no gene KRAS, a qual não havia sido 

descrita previamente. Esta alteração gênica foi considerada patogênica, pois 

não estava presente na mãe (sem o fenótipo da síndrome), não foi 

identificada no grupo controle, o aminoácido envolvido é conservado entre 

diferentes espécies (VISTA) e prediz dano à estrutura e/ou função da 

proteína (Polyphen). 

O diagnóstico inicial deste paciente era de síndrome de Noonan, 

entretanto, a presença de um atraso importante no DNPM, com retardo 

mental, associado à macrocefalia relativa, traços faciais grosseiros, pele 

redundante, pregas palmares e plantares evidentes, hiperpigmentação da 

pele e, especialmente, o papiloma nasal, levaram a alteração diagnóstica 

para síndrome de Costello.  

Logo após a publicação deste caso pelo nosso grupo (Bertola e cols., 

2007), outro trabalho descreveu a mesma alteração, também em paciente 

com síndrome de Costello (Nava e cols., 2007). O quadro clínico deste 

paciente continha: baixa estatura, cardiopatia e atraso no DNPM. 
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No trabalho de Zenker e cols. (2007), dois de três pacientes com 

síndrome de Costello sem mutação no gene HRAS - gene mutado em 90% 

dos casos de SC (Aoki e cols., 2005; Kerr e cols., 2006) - apresentavam 

mutação no gene KRAS; uma delas envolvendo o mesmo aminoácido 

encontrado no nosso trabalho (p.K5N). Esta mutação, como um evento 

somático, já foi descrita em neoplasia de estômago, diferente da mutação 

encontrada em nosso paciente (p.K5E), que nunca foi descrita como um 

evento somático em câncer (COSMIC). 

O fato de vários genes da via RAS/MAPK ser sabidamente 

oncogênicos quando presentes como mutações somáticas, alerta para a 

possibilidade dos indivíduos afetados pela síndrome de Noonan e Noonan-

like apresentarem um risco aumentado de desenvolverem uma neoplasia. A 

síndrome de Costello é a doença que apresenta um risco maior para câncer 

(ao redor de 20%) e, uma vez que 90% dos casos são decorrentes de 

mutação no gene HRAS, este gene, em especial, foi relacionado ao 

desenvolvimento de neoplasias. 

Entretanto, o risco de desenvolvimento de câncer associado a 

mutações germinativas no gene KRAS ainda não está estabelecido. Um 

único paciente com síndrome de Noonan e mutação nesse gene evoluiu com 

LMMJ (Schubbert e cols., 2006). O fato de haver pouco relato de pacientes 

com mutação no gene KRAS dificulta o estabelecimento da verdadeira 

relação com o desenvolvimento de neoplasias. A descrição de novos casos 
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com mutações germinativas neste gene, assim como um acompanhamento 

cuidadoso destes indivíduos permitirá esclarecer esta relação. 

As doenças de herança autossômica dominante, em geral, 

apresentam uma variabilidade clínica acentuada. Genes modificadores, 

polimorfismos e fatores ambientais são frequentemente responsabilizados 

por esta variabilidade, embora esta afirmação raramente seja comprovada. 

Mutações em mais de um gene foram encontradas em dois pacientes: 

o primeiro com SN e as mutações p.N308D no gene PTPN11 e p.N85S no 

gene KRAS e o segundo com CFC e as mutações p.E532K no gene 

PTPN11 e p.K601I no gene BRAF. As alterações p.N308D e p.K601I foram 

consideradas suficientes, por si só, para determinar a manifestação clínica 

da síndrome. Já as outras duas alterações estavam presentes em um 

genitor não afetado, o que sugere que não tenham influência sobre o 

fenótipo. Entretanto, não é possível afastar totalmente que estas alterações 

apresentem um efeito sutil e que em conjunto com outras variações 

genéticas e/ou ambientais tenham um efeito modulador. 

Os SNPs são alterações genéticas que apresentam uma frequência 

maior ou igual a 1% na população. O efeito modulador de alguns SNPs já 

foram comprovados para algumas doenças como, por exemplo, a fibrose 

cística (Elce e cols., 2009; Levy e cols., 2009).  

Neste estudo, os SNPs encontrados no gene KRAS (um exônico e 

dois intrônicos) apresentaram uma frequência semelhante tanto no grupo de 

estudo com SN como no grupo controle. Ainda assim, a frequência dos 
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SNPs foi comparada quanto à presença ou não de cardiopatia e de baixa 

estatura, características comuns nos pacientes com SN e com mutação no 

gene PTPN11. A mutação p.N308D foi avaliada isoladamente, por ser a 

mutação mais frequente. Não houve nenhuma diferença estatisticamente 

significante entre as características clínicas e os SNPs analisados (Tabela 

17). Da mesma forma que as alterações gênicas consideradas não 

patogênicas citadas acima possam ter algum efeito aditivo, não se pode 

descartar que os SNPs também apresentem tal efeito.  

Tabela 17 – Relação dos polimorfismos encontrados no gene KRAS em pacientes com 
síndrome de Noonan e com mutação no gene PTPN11, quanto: A) presença 
(+) ou ausência (-) de baixa estatura; B) (+) ou (-) de cardiopatia; C) p.N308D 
no gene PTPN11 e (+) ou (-) de baixa estatura; D) p.N308D no gene PTPN11 
e (+) ou (-) de cardiopatia 

Frequência (%): (+) e (-) Qui-quadrado p

IVS4 17,6 e 0 2.08 0.15

IVS5 6,8 e 0 0.72 0.40

EX6 77 e 70 0.24 0.62

IVS4 16,7 e 11,1 0.33 0.56

IVS5 7,6 e 0 1.45 0.23

EX6 24,2 e 22,2 0.03 0.86

IVS4 ---- ---- ----

IVS5 ---- ---- ----

EX6 27,8 e 25 0.01 0.91

IVS4 ---- ---- ----

IVS5 ---- ---- ----

EX6 28,6 e 25 0.03 0.86

A)

B)

C)

D)

 
Embora um grande avanço no conhecimento fisiopatológico da 

síndrome de Noonan e das síndromes Noonan-like tenha sido obtido nos 

últimos anos, muitas questões ainda permanecem sem resposta.  O estudo 
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molecular das diferentes síndromes ainda não responde pela totalidade dos 

casos e a correlação genótipo-fenótipo não está estabelecida de forma clara. 

Há ainda, portanto, um caminho a ser trilhado para um melhor entendimento 

das síndromes e, consequentemente, um manejo mais adequado, 

especialmente em relação às cardiopatias congênitas, o maior agravante da 

síndrome e, talvez, o estabelecimento mais preciso do risco para o 

desenvolvimento de neoplasias.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

O gene PTPN11 é responsável por aproximadamente 40% dos casos 

de SN.  

O gene KRAS tem pouca expressão na etiologia desta síndrome. 

Pacientes com SN e mutações no gene PTPN11 apresentaram uma 

maior incidência de baixa estatura e de EPV e menor incidência de MIOCH. 

A nova mutação encontrada no gene PTPN11, p.E69V, amplia o 

grupo de alterações gênicas nos pacientes com SN e LMMJ. 

O gene KRAS, até então relacionado às síndromes de Noonan e 

CFC, mostrou-se responsável por alguns casos de síndrome de Costello. 

Tanto as alterações gênicas consideradas não patogênicas como os 

SNPs encontrados no gene KRAS parecem não ter uma grande influência 

sobre a variabilidade fenotípica na SN. Contudo, não é possível afastar 

totalmente que estas alterações apresentem um efeito sutil e que em 

conjunto com outras variações genéticas e/ou ambientais tenham um efeito 

modulador. 
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