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RESUMO 

 

Braga BL. Comparação do perfil genético de pacientes nascidos pequenos para a idade 

gestacional com e sem genitália atípica [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2022. 

 

A hipospadia é um distúrbio congênito comum da formação genital masculina. Crianças 

nascidas pequenas para a idade gestacional (PIG) apresentam alta frequência de hipospadia de 

etiologia indeterminada. Nenhum estudo anterior investigou a etiologia molecular da hipospadia 

em meninos nascidos PIG usando sequenciamento paralelo em larga escala. Nosso objetivo é 

relatar os achados genéticos de uma coorte de pacientes nascidos PIG com hipospadia mediana 

ou proximal através de sequenciamento paralelo em larga escala e analisar o perfil molecular de 

pacientes PIG sem hipospadia. Dentro de uma coorte de indivíduos DDS 46,XY, foram 

selecionados 79 com este fenótipo, incluindo treze indivíduos com características sindrômicas. 

Os pacientes sindrômicos com três ou mais características clínicas principais da síndrome de 

Silver-Russell (SRS) foram estudados primeiramente por MLPA. As demais amostras de DNA 

foram estudadas por sequenciamento paralelo em larga escala. Entre os pacientes sindrômicos, 

a perda de metilação do DNA na região de controle de imprinting H19/IGF2 foi identificada em 

oito indivíduos com suspeita clínica de SRS e a dissomia uniparental do cromossomo 7 foi 

identificada em um paciente. Duas novas variantes patogênicas em heterozigose composta foram 

identificadas no gene CUL7 estabelecendo o diagnóstico de síndrome 3M em um paciente, e 

uma nova variante homozigótica no TRIM37 foi identificada em outro menino com fenótipo de 

nanismo de Mulibrey. Entre os indivíduos não sindrômicos, oito variantes heterozigotas raras 

foram identificadas em sete genes relacionados ao DDS. No entanto, nenhuma das variantes 

encontradas explica o fenótipo dos pacientes. Em conclusão, não foi encontrado defeito genético 

que esclareça a etiologia da hipospadia na maioria das crianças PIG não sindrômicas, 

corroborando a hipótese de que causas multifatoriais, novos genes e/ou defeitos epigenéticos 

não identificados podem influenciar nessa condição. 

Descritores: Hipospadia; Recém-nascido pequeno para a idade gestacional; Síndrome de 
Silver-Russell; Diferenças do desenvolvimento sexual; Técnicas de diagnóstico molecular; 
Ambiguidade genital; Sequenciamento de nucleotídeos em larga escala. 



 
 

ABSTRACT 

 

Braga BL. Analysis of the genetic profile of patients born small for gestational age with and 

without atypical genitalia [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2022. 

 

Hypospadias is a common congenital disorder of male genital formation. Children born small 

for gestational age (SGA) present a high frequency of hypospadias of undetermined etiology. 

No previous study investigated the molecular etiology of hypospadias in boys born SGA using 

massively parallel sequencing. Our objective is to report the genetic findings of a cohort of 

patients born SGA with medium or proximal hypospadias and the analyses of the molecular 

profile of patients born SGA without hypospadias. We identified 79 SGA individuals from a 

large cohort of 46,XY DSD patients, including 13 individuals with syndromic features. DNA 

samples from subjects were studied by either whole exome sequencing or target gene panel 

approach. The syndromic patients having three or more main clinical features of Silver-Russell 

syndrome (SRS) were first studied by MLPA. Among the syndromic patients, loss of DNA 

methylation at the imprinting control region H19/IGF2 was identified in 8 individuals with SRS 

clinical diagnosis and uniparental disomy (UPD) of chromosome 7 in one patient. Two novel 

pathogenic variants in compound heterozygous state were identified in the CUL7 gene 

establishing the diagnosis of 3M syndrome in one patient, and a novel homozygous variant in 

TRIM37 was identified in another boy with Mulibrey nanism phenotype. Among the non-

syndromic subjects, eight rare heterozygous variants were identified in seven DSD-related 

genes. However, none of the variants found can explain the phenotype by themselves. In 

conclusion, a genetic defect that clarifies the etiology of hypospadias was not found in most of 

the non-syndromic SGA children, supporting the hypothesis that multifactorial causes, new 

genes, and/or unidentified epigenetic defects may have an influence in this condition.  

 

Descriptions: Hypospadias; Infant, small for gestational age; Silver-Russell Syndrome; 
Disorders of sex development; Molecular diagnostic techniques; Genital ambiguity; High-
throughput nucleotide sequencing. 
 
 



 
 

SUMÁRIO 
  
LISTA DE FIGURAS  
LISTA DE TABELAS  
LISTA DE ABREVIATURAS  
RESUMO  
ABSTRACT  

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1 INDIVÍDUOS NASCIDOS PEQUENOS PARA IDADE GESTACIONAL 1 
1.2 HIPOSPADIA 1 
1.2.1 HIPOSPADIA SINDRÔMICA 3 
1.2.1.1 Síndrome de Silver-Russell 3 
1.2.2 HIPOSPADIA ISOLADA 6 
1.3 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DOS INDIVÍDUOS DDS 46,XY 8 

2. OBJETIVOS 10 

3. PACIENTES E MÉTODOS 11 

3.1 PACIENTES 11 
3.2 MÉTODOS 13 
3.2.1 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO CLÍNICO 13 
3.2.2 EXTRAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO DNA GENÔMICO 14 
3.2.3 TÉCNICA DE MLPA PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE SILVER- RUSSELL 14 
3.2.4 SEQUENCIAMENTO PARALELO EM LARGA ESCALA (SPLE) 16 
3.2.4.1 Preparo das bibliotecas 16 
3.2.4.1.1 Kit customizado para o preparo das bibliotecas do painel 17 
3.2.4.1.2 Kit comercial para o preparo das bibliotecas do exoma 19 
3.2.4.2 Protocolo de preparo das bibliotecas 20 
3.2.4.3 Amplificação clonal 21 
3.2.4.4 Sequenciamento 21 
3.2.4.5 Análise por Bioinformática 22 
3.2.4.6 Seleção e classificação das variantes alélicas candidatas ou pequenas indels 23 
3.2.5 CONFIRMAÇÃO DAS VARIANTES ALÉLICAS PELA TÉCNICA DE SANGER 24 
3.2.6 CLASSIFICAÇÃO DAS VARIANTES 25 

4. RESULTADOS 26 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO CLÍNICO E MOLECULAR DE SRS 26 
4.2 AVALIAÇÃO DOS PAINÉIS 29 



 
 

4.3 AVALIAÇÃO DO SEQUENCIAMENTO EXÔMICO GLOBAL 29 
4.4 VARIANTES ALÉLICAS ENCONTRADAS NOS INDIVÍDUOS 29 
4.5 VARIANTES ALÉLICAS ENCONTRADAS NO GRUPO PIG COM HIPOSPADIA 31 

5. DISCUSSÃO 34 

6. CONCLUSÕES 39 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 40 

8. REFERÊNCIAS 42 

APÊNDICES  

 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 Indivíduos nascidos pequenos para idade gestacional 

 

A criança nascida pequena para idade gestacional (PIG) é definida como aquela com 

peso e/ou comprimento ao nascimento 2 ou mais desvios-padrão (DP) abaixo da média 

populacional para a idade gestacional (Clayton et al., 2007). A prevalência estimada de crianças 

com baixo peso e/ou crescimento ao nascer é de 14% na população mundial e 9% na América 

latina (Boguszewski et al., 2011). Aproximadamente 10-15% das crianças nascidas PIG não 

recuperam o crescimento na vida pós-natal. As causas subjacentes à ocorrência de retardo de 

crescimento pré e pós-natal são diversas, desde fatores materno-placentários, como idade ou 

subnutrição; fatores fetais incluindo anormalidades cromossômicas; fatores ambientais; ou 

associação com síndromes genéticas conhecidas, como a síndrome de Silver-Russell (SRS) 

(Clayton et al., 2007; Lee et al., 2003).  

Como as causas para este retardo no crescimento são bem diversas, elas devem ser 

investigadas sempre que possível, pois se estiverem associadas a alguma anormalidade 

metabólica, considerações diferentes para tratamento serão avaliadas (Lee et al., 2003). Apesar 

de ter uma etiologia diversa, é interessante observar que existe uma alta prevalência de 

indivíduos do sexo masculino nascidos PIG com atipia genital (Calzolari et al., 1986; Hussain 

et al., 2002), sendo 10 vezes mais comum nestes indivíduos do que na população em geral (Gatti 

et al., 2001). Assim, após várias revisões sistemáticas, baixo peso ao nascimento e retardo no 

crescimento intrauterino foram considerados os maiores fatores de risco para hipospadia 

(Manson & Carr, 2003). 

 

1.2 Hipospadia 

 

A hipospadia é uma anomalia congênita da genitália externa, caracterizada pelo       

posicionamento da uretra na     superfície ventral do pênis. É classificada com base na localização 

da abertura uretral, podendo ser glandar peniana ou perineal (Manson & Carr, 2003) (Figura 1). 

É considerada a anomalia genital mais comum, estando presente em 1 a cada 250 nascidos no 

mundo (L. Baskin, 2017). Considerando que a hipospadia é uma alteração do processo de 
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virilização intrauterina, a mesma está incluída entre as causas de diferenças do desenvolvimento 

sexual (DDS) 46,XY (Flück et al., 2011). 

 

Figura 1 - Representação esquemática da classificação da hipospadia. 

 
Adaptado de Manson & Carr, 2003. 

 

As DDS 46,XY podem ter diferentes causas (Tabela 1), como anormalidades nos genes 

envolvidos na cascata de determinação e diferenciação sexual masculina, defeitos no genes dos 

receptores hormonais ou nas diferentes enzimas envolvidas no processo de produção de 

testosterona e da sua metabolização para diidrotestosterona (DHT).                      

 

Tabela 1 - Diferenças do desenvolvimento sexual 46,XY 
DDS 46,XY 

Distúrbio do desenvolvimento testicular (disgenesia gonadal completa e parcial, agenesia e 
regressão gonadal) 
Distúrbio da síntese da testosterona (defeito no receptor de LHCG, defeitos da biossíntese 
de esteroides da suprarrenal e testicular) 
Distúrbio da ação da testosterona (insensibilidade androgênica completa e parcial) 
Distúrbios da metabolização da testosterona (defeitos da enzima 5 alfa redutase 2) 
Outros (hipospadia, malformações urogenitais) 
DDS de causa indeterminada 

Adaptado de Hughes et al., 2006. 
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Uma revisão sistemática da prevalência de hipospadia ao redor do mundo até o ano de 

2013 mostrou que as taxas mais altas são encontradas em países europeus e na América do 

Norte. Na América do Sul, foram encontrados 11 estudos sobre a prevalência deste fenótipo, 

desde 1967 até 2012, estimando uma frequência média de hipospadia em recém-nascidos de 5 

a cada 10.000. Em contrapartida, no Brasil, essa taxa sobe para 50 a cada 10.000 nascidos 

(Springer et al., 2016). 

Apesar de ser uma malformação de fácil diagnóstico clínico, a maior parte dos indivíduos 

com este fenótipo não possui um estudo molecular conclusivo. Somente 30% das hipospadias 

possuem uma causa genética esclarecida (van der Horst & de Wall, 2017). Como citado 

anteriormente, um fator de risco com associação bem estabelecida com a hipospadia é o baixo 

peso ao nascer. Em 16 dos 18 gêmeos monozigóticos discordantes para hipospadia, o gêmeo 

com menor peso ao nascer apresentou hipospadia, além do aumento da frequência de hipospadia 

observado em indivíduos nascidos PIG em uma UTI neonatal (Albert et al., 1997; Nordenskjold 

& Ivarsson, 1998; Thigpen et al., 1992; Wat et al., 2009). Tem sido aventado que também os 

fatores ambientais estejam implicados na etiologia da hipospadia (L. S. Baskin & Ebbers, 2006; 

Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019). 

 

1.2.1 Hipospadia sindrômica 

 

Na maioria dos indivíduos a hipospadia é isolada, podendo vir acompanhada por outras 

anormalidades genitais, como a criptorquidia, o escroto bífido ou hérnia inguinal. Porém muitas 

síndromes genéticas incluem em seu espectro fenotípico a hipospadia, entre elas a Síndrome de 

Silver-Russell (Bouty et al., 2015; van der Horst & de Wall, 2017).  

 

1.2.1.1 Síndrome de Silver-Russell 

 

A síndrome de Silver-Russell é uma síndrome heterogênea clínica e (epi)geneticamente, 

caracterizada por um espectro de características e sinais, variando de fenótipos mais brandos a 

bem complexos. Vários sistemas de pontuação clínica foram propostos nos últimos anos. A 

primeira Declaração de Consenso Internacional sobre diagnóstico e manejo de SRS indicou o 

uso do sistema de pontuação clínica Netchine-Harbison (NH-CSS) para o diagnóstico clínico de 
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SRS, englobando as seguintes características clínicas: ter nascido PIG, apresentar falha no 

crescimento pós-natal, macrocefalia relativa ao nascimento, testa protuberante, assimetria 

corporal e pouco apetite (Emma L. Wakeling et al., 2017). 

Os mecanismos moleculares mais comuns são perda de metilação no cromossomo 11p15 

(11p15 LOM), presente em 30-60% dos indivíduos, e dissomia uniparental materna do 

cromossomo 7 [upd(7)], que ocorre em 5-10% dos indivíduos (Bartholdi et al., 2008; Bruce et 

al., 2009; T. Eggermann et al., 2009). Existe um menor número de indivíduos com SRS que têm 

duplicações, deleções ou translocações envolvendo os centros de imprinting no 11p15 ou o 

cromossomo 7 (Saal et al., 2019). Alguns estudos que correlacionam fenótipo e genótipo dos 

indivíduos com SRS mostram que aqueles que apresentam 11p15 LOM apresentam um quadro 

clínico mais grave, enquanto aqueles com udp(7) ou de origem indeterminada apresentam 

quadro clínico mais leve (E. L. Wakeling et al., 2010). 

Dentre os sinais variáveis em indivíduos com SRS, a atipia genital é considerada a 

característica mais comum e está presente em cerca de 40% dos indivíduos com esta síndrome. 

A frequência da atipia genital em indivíduos com diagnóstico molecular de 11p15 LOM é 

estimada em 44%. Entretanto, nos indivíduos com diagnóstico clínico da síndrome, mas 

negativos para o teste molecular, a taxa cai para 37% (Emma L. Wakeling et al., 2017). 

No cromossomo 11 existem dois reguladores de imprinting (ICRs) e sob sua influência 

estão importantes reguladores de crescimento fetal: a região telomérica ICR1 e a região 

centromérica, ICR2. Cada ICR regula um domínio específico: o ICR1 é responsável pela 

expressão paterna do IGF2 e materna do H19, e o ICR2 é responsável pela expressão materna 

de CDKN1C e paterna do KCNQ1OT1 (Chiesa et al., 2012; Thomas Eggermann et al., 2016; 

Netchine et al., 2007). Num perfil epigenético normal, os genes IGF2 e CDKN1C têm sua 

expressão controlada mantendo a expressão de apenas um alelo. Falhas nesses processos, como 

alteração do perfil de metilação, podem resultar em expressão atípica do IGF2, regulador da 

proliferação celular, durante o período pré-natal (de Matos Gomes et al., 2005; E. L. Wakeling 

et al., 2010).  

A figura 2 possui um esquema representativo da configuração epigenética das ICRs no 

cromossomo 11, bem como as possíveis alterações de metilação e as consequentes mudanças 

nas expressões gênicas.  
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Figura 2 - Região de imprinting no cromossomo 11 em indivíduos normais e indivíduos com as 
síndromes de Silver Russell (SRS) e de Beckwith-Wiedemann (BWS). 

 
A) Organização epigenética do 11p15. O IGF2 é expresso exclusivamente a partir do alelo paterno 
metilado (P) e o H19 é expresso exclusivamente a partir do alelo não metilado materno (M). Nesta 
conformação, a expressão gênica está balanceada. B) A maior parte dos indivíduos com SRS exibem 
uma perda de metilação no alelo paterno, promovendo a redução na expressão de IGF2 e expressão 
bialélica de H19. C) Um subconjunto de indivíduos com a síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS) 
tem um ganho de metilação no alelo materno, resultando na expressão bialélica de IGF2 e perda da 
expressão de H19. Adaptado de E. L. Wakeling et al., 2010. 
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 Além das ICRs presentes no cromossomo 11, na região 7q32 existe uma ICR que inclui 

o gene PEG1/MEST, sendo este gene preferencialmente expresso no alelo paterno como 

regulador de crescimento fetal. Alterações cromossômicas, deleções e dissomias maternas nessa 

região estão presentes em pacientes com SRS. A taxa de detecção molecular através da análise 

de metilação da ICR1 é de aproximadamente 50%, deixando uma grande parte dos pacientes 

sem diagnóstico molecular preciso. Assim, se a análise de metilação das ICRs dos cromossomos 

11 e 7 estiver dentro dos parâmetros normais é recomendado que seja feita uma análise da 

sequência e da presença de microarranjos dos genes IGF2, CDKN1C, PLAG1, MEST e HMGA2 

(Saal et al., 2019; Stelzer et al., 2016; Emma L. Wakeling et al., 2017). 

 

1.2.2 Hipospadia isolada 

 
As formas isoladas de hipospadia são, em sua maioria, idiopáticas. Porém, a 

herdabilidade como fator de risco pode ser notado em aproximadamente 10% dos indivíduos, 

variando de acordo com a severidade da hipospadia (Bouty et al., 2015).  

Um dos métodos empregados para obtenção do diagnóstico molecular dos DDS 46,XY 

é o sequenciamento pelo método de Sanger, que se baseia na estratégia de avaliação do gene 

candidato e é utilizado para investigação de mutações herdadas em grupos de indivíduos bem 

caracterizados com relação ao perfil fenotípico e hormonal. 

Entretanto, nos últimos anos, uma grande quantidade de pesquisadores têm focado seus 

estudos e juntado evidências sobre o papel da epigenética na determinação sexual de mamíferos, 

já que as atuais metodologias aplicadas para diagnósticos moleculares deixam a desejar, com 

aproximadamente 80% dos indivíduos de DDS de etiologia molecular desconhecida (Garcia-

Moreno et al., 2018; Kuroki & Tachibana, 2018). 

Na Tabela 2 é possível observar alguns genes que já foram descritos com diferentes 

padrões de expressão e/ou metilação em indivíduos com hipospadia; bem como genes com 

variantes, já descritas, associadas a este fenótipo. 
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Tabela 2 - Lista de genes associados à hipospadia 
Gene Referências 

SHH Bouty et al., 2015 

GLI1/GLI2/GLI3 Bouty et al., 2015 

FGF8/FGF10/FGFR2 Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019 

BMP4/ BMP7 
Bouty et al., 2015; Choudhry et al., 2012; Joodi et al., 2019; 

Kalfa et al., 2019 

WT1 Bouty et al., 2015; Kalfa et al., 2019 

DGKK Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019 

HSD3B2/ HSD17B3 
Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019; 

Manson & Carr, 2003 

SRD5A2/ SRD5A32 
Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019; 

Manson & Carr, 2003 

AR 
Bouty et al., 2015; Choudhry et al., 2012; Joodi et al., 2019; 

Kalfa et al., 2019; Manson & Carr, 2003 

ESR1/ ESR2 Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019 

MAMLD1 Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019 

ATF3 Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019; Karabulut et al., 2013 

FKBP4 Joodi et al., 2019 

MID1 Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019 

CYP1A1/ CYP17A1 Joodi et al., 2019; Kalfa et al., 2019 

GSTM1/GSTT1 Joodi et al., 2019 

MYBPH Choudhry et al., 2012 

SCARB1 Choudhry et al., 2012 

CTGF Choudhry et al., 2012; Kalfa et al., 2019 

FOS/ FOSB Karabulut et al., 2013 

NR4A1/ NR4A1/ NR5A1 Kalfa et al., 2019; Karabulut et al., 2013 

HOXA4/ HOXA5/ HOXA13 Bens et al., 2011; Kalfa et al., 2019 

GATA4 Kalfa et al., 2019 

DMRT1 Kalfa et al., 2019 

SOX9 Kalfa et al., 2019 

INSL3 Kalfa et al., 2019 

Fonte: Braga, 2022 
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1.3 Diagnóstico molecular dos indivíduos DDS 46,XY  

 

 O diagnóstico molecular de indivíduos com DDS 46,XY pode ser feito através de 

sequenciamento por Sanger quando há evidência bioquímica inequívoca de que determinada via 

de produção hormonal está comprometida (como na deficiência de 17a-hidroxilase e 17β-

hidroxiesteroide desidrogenase tipo 3).  Contudo, ainda que um progresso considerável tenha 

sido feito nessa área com relação a descoberta de novos genes, um grupo significativo de 

indivíduos portadores de DDS 46,XY disgenético ou indeterminado permanece sem diagnóstico 

etiológico estabelecido (Hughes et al., 2006; Khattab et al., 2015). O grande número de genes 

envolvidos no processo do desenvolvimento testicular e da esteroidogênese, candidatos 

potenciais para a etiologia, torna a abordagem gene a gene um trabalho árduo, demorado e com 

aplicação diagnóstica limitada na prática clínica.  

O sequenciamento paralelo em larga escala, ou sequenciamento de DNA de alto 

desempenho trouxe uma grande evolução para o estudo molecular de diversas doenças, 

permitindo a análise de milhares de fragmentos de nucleotídeos simultaneamente e com maior 

velocidade (Ansorge, 2009; Metzker, 2010). Esse sequenciamento pode ser realizado através de 

um painel customizado de exons de genes relacionados a um determinado fenótipo ou por 

análise do exoma completo; bem como o sequenciamento de todo o genoma. A incorporação do 

sequenciamento exônico na investigação diagnóstica de indivíduos com DDS 46,XY tem 

permitido a identificação de novos genes candidatos, além da identificação de novas variantes 

alélicas (Arboleda et al., 2013).  

Stalman et al., (2018) realizou uma análise genética em 21 recém-nascidos PIG para 

obter um melhor entendimento sobre a falha no crescimento pré-natal e determinar uma 

abordagem diagnóstica eficaz (Bouty et al., 2015). Van Der Zanden et al., (2010) investigou 

associações relatadas anteriormente em quatro SNPs em genes envolvidos nas vias hormonais 

em 620 meninos com hipospadia e Frisén et al., (2004) e colaboradores tentaram identificar loci 

cromossômicos envolvidos na patogênese de hipospadias realizando um GWLA (Genome-Wide 

Linkage Analysis) em 69 famílias, uma vez que a hipospadia tem uma incidência particularmente 

alta em famílias as quais a consanguinidade é uma característica comum (L. S. Baskin & Ebbers, 

2006; Joodi et al., 2019; van der Horst & de Wall, 2017). No entanto, nenhum dos estudos 

investiga a etiologia molecular das hipospadias em meninos nascidos PIG. 
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 Uma revisão sistemática da etiologia da hipospadia publicada em 2012 avaliou 169 

artigos e dividiu os genes analisados em três grandes grupos: Genes com variantes alélicas 

encontradas em indivíduos com hipospadia; genes com polimorfismos associados a hipospadia 

como fator de risco; e genes candidatos (Tabela 3) (L. F.M. van der Zanden et al., 2012). 

 

 

Tabela 3 - Variantes alélicas presentes em indivíduos com hipospadia 
Genes candidatos com mutações em indivíduos com hipospadia 

AR ATF3 BMP4 BMP7 BNC2 FGF10 FKBP4 SRD5A1 

FGF8 FGFR2 HOXA4 HOXB6 HSD3B2 HOXA13 HSD3B2 ESR1 

MAMLD1 MID1 SF1 SRD5A2 WT1 SOX9 HSD17b3 ESR2 

INSL3        

Genes com polimorfismos associados à hipospadia 

AR ATF3 CYP1A1 DGKK ESR1 FKBP4 HSD3B2 MAMLD1 

ESR2 FGF8 FGFR2 GSTM1 GSTT1 HSD17b3 MID1 SRD5A2 

Genes candidatos identificados por estudo de expressão gênica 

CTGF CYR61 EGF      

Adaptado de L. F.M. van der Zanden et al., 2012 
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2. OBJETIVOS 

 

Geral:  

● Analisar o perfil molecular de indivíduos PIG com e sem hipospadia. 

 

Específico: 

● Avaliar a causa genética da hipospadia em indivíduos PIG através da 

identificação de variantes alélicas nestes indivíduos utilizando o sequenciamento 

paralelo em larga escala   
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3. PACIENTES E MÉTODOS 
 

Este estudo foi submetido à Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, à Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do HCFMUSP (CAPPesq). Consentimento livre e esclarecido, por escrito, foi obtido 

de todos os participantes ou responsáveis legais (Apêncides A a D). A confidencialidade dos 

resultados obtidos foi garantida a todos os pacientes. Os achados de defeitos genéticos 

relacionados às doenças em investigação serão informados aos pacientes e/ou seus responsáveis 

legais.  

 

3.1 Pacientes 
 

Indivíduos PIG portadores ou não de hipospadia foram convidados a participar do 

estudo. Setenta e quatro pacientes eram acompanhados no Ambulatório de Endocrinologia do 

Desenvolvimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP) e 60 puderam participar do estudo. Além destes, 19 indivíduos eram 

acompanhados pelo Prof Dr. Gil Guerra Junior no Departamento de Pediatria da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade de Campinas (UNICAMP). 

Todos os pacientes foram avaliados e os desvios-padrão de peso, comprimento e 

perímetro cefálico ao nascimento, disponíveis no prontuário, foram calculados seguindo os 

parâmetros de Usher & McLean, (1969). Dessa forma, foram incluídos 79 pacientes PIG 

divididos em 2 grupos distintos: 

1) Indivíduos PIG com hipospadia; 

2) Indivíduos PIG sem hipospadia 

Todos os indivíduos têm cariótipo 46,XY em pelo menos 30 células analisadas obtidas 

de sangue periférico e foram analisados segundo um fluxo de investigação clínica e molecular 

(Figura 3). 
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Figura 3. Fluxo de investigação clínica e molecular de indivíduos PIG 

 
Indivíduos com características clínicas indicadoras de síndromes foram avaliados segundo o Sistema de 
Escore Clínico Netchine-Harbison (NH-CSS); indivíduos com 3 ou mais fatores principais foram 
considerados com suspeita de SRS e analisados molecularmente por MLPA para investigação de 11p15 
LOM e UPD7; indivíduos sem características associadas, com menos de 3 pontos no NH-CSS e com 
resultados negativos no MLPA seguiram para o sequenciamento em larga escala. Fonte: Braga, 2022 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Caracterização e diagnóstico clínico 

 

A caracterização clínica dos pacientes foi feita através da pesquisa documental com os 

prontuários que foram analisados para obtenção dos dados clínicos e laboratoriais preexistentes. 

Foi feita uma triagem clínica dos pacientes PIG e uma triagem bioquímica para identificação 

daqueles pacientes sem diagnóstico etiológico para hipospadia. Indivíduos sem características 

clínicas indicadoras de síndrome, foram direto para sequenciamento paralelo em larga escala. 

Todos os indivíduos PIG com características associadas, independente de apresentarem 

ou não características clínicas de SRS, foram analisados de acordo com o sistema NH-CSS 

(Apêndice E).  

Os pacientes foram diagnosticados com SRS clínico ou com suspeita de SRS através do 

Sistema de Escore Clínico Netchine-Harbison (NH-CSS), que foi preenchido seguindo as 

informações encontradas nos prontuários e/ou cedidas por eles. O escore clínico é constituído 

por uma lista de sinais fenotípicos (Tabela 4); se o indivíduo contiver 3 ou mais características 

principais recomenda-se o teste molecular para confirmação do diagnóstico. Indivíduos com 4 

ou mais sinais já são considerados pacientes SRS clínico e seguem para análise molecular para 

classificação causal (Emma L. Wakeling et al., 2017). Assim, aqueles indivíduos que possuíam 

3 ou mais características seguiram para análise por MLPA para diagnóstico molecular de SRS. 

 
Tabela 4. Sistema de Escore Clínico Netchine-Harbison (NH-CSS).  

 CRITÉRIO CLÍNICO DEFINIÇÃO 

1 PIG (peso e/ou comprimento ao nascimento) ≤ −2 DP para idade gestacional 

2 Falha de crescimento pós-natal Altura até os 2 anos ≤ −2 DP 

3 Macrocefalia relativa ao nascimento 
Circunferência da cabeça ≥ 1.5 acima do DP 
de peso e/ou comprimento 

4 Testa proeminente Testa que se projeta além do plano facial 

5 Assimetria corporal 
Assimetria dos membros inferiores de ≥ 
0.5cm ou assimetria dos braços 

6 Dificuldade de alimentação e/ou IMC baixo 
IMC ≤−2 DP até os 2 anos ou descrição de 
dificuldade de alimentação 

O diagnóstico clínico é estabelecido quando o paciente apresenta pelo menos quatro dos seis critérios. 
Adaptado de Emma L. Wakeling et al., 2017. 
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3.2.2 Extração e armazenamento do DNA Genômico  

 

As amostras de DNA dos pacientes selecionados e seus familiares foram obtidas a partir 

de leucócitos de sangue periférico ou de células extraídas por swab da mucosa oral. O DNA foi 

extraído e armazenado de acordo com procedimento padronizado no Laboratório de Hormônios 

e Genética Molecular/LIM42 da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento, Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, baseado no método de salting-out, descrito por 

Lahiri & Numberger, (1991), que promove a remoção das proteínas através de uma solução 

saturada de cloreto de sódio. É considerado um método rápido, seguro e econômico para a 

extração de DNA a partir de sangue periférico. 

O armazenamento do DNA dos pacientes foi feito no Biorrepositório do Laboratório de 

Hormônios e Genética Molecular/LIM42 atendendo a resolução do CNS No 466/2012 

(Apêndice F). A concentração do DNA foi estimada a partir da leitura da densidade óptica por 

espectrofotômetro (Biophotometer, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha); no comprimento de 

onda de 260nm (1 unidade DO 260 = 50 μg/mL). O grau de pureza foi avaliado pela relação 

A260/280, sendo superior a 1,75 para amostras de leucócitos de sangue periférico. A integridade 

do material foi verificada com eletroforese em gel de agarose (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, EUA) a 1% em TAE (Tris 0,004 M; Ácido acético glacial; EDTA 0,001 M pH 

8,0) contendo SYBR Safe DNA gel stain (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

EUA) na concentração de 0,1 μL/mL de gel com posterior visualização por transiluminação com 

luz ultravioleta. Foram utilizados 500 ng do marcador de peso molecular λ DNA- HindIII digest 

(250 ng/WL) e 20 ng do λ DNA (10 ng/WL) (ambos Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

EUA) como padrão de massa. Em seguida, as amostras foram mantidas congeladas a menos 

20°C até seu uso.  

 

3.2.3 Técnica de MLPA para diagnóstico molecular de Silver- Russell 

 

Para o diagnóstico molecular foram realizadas duas reações de MLPA no Laboratório      

de Hormônios e Genética Molecular/LIM42 da Unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, seguindo o protocolo 

do fabricante (MS-MLPA Technique - MRC Holland, n.d.). O primeiro teste para identificação 
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de 11p15 LOM com o kit SALSA MLPA ME030 BWS/RSS.  E em caso de resposta negativa, 

um segundo teste foi realizado com o kit SALSA MLPA ME032 UPD7-UPD14, para 

identificação de dissomia uniparental materna no cromossomo 7.  

A técnica de MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (Amplificação 

de Múltiplas Sondas Dependente de Ligação) é um método sensível, rápido e simples, que visa 

a quantificação relativa quanto ao número de cópias, de mais de 50 sequências de ácidos 

nucléicos em um único experimento, sendo capaz de detectar deleções e duplicações de diversos 

genes, além de mutações de ponto conhecidas e perfil de metilação de genes com imprinting 

envolvidos em síndromes (Jeuken et al., 2006; Schouten et al., 2002).   

A técnica de MLPA se baseia em um princípio em que a amostra de DNA genômico é 

hibridizada a uma mistura de sondas, com amplificação posterior dos produtos de ligação por 

PCR, utilizando um par de primers universal. Os fragmentos finais são, então, separados e lidos 

em aparelho de eletroforese capilar, sendo possível a quantificação relativa de cópias gênicas 

(Schouten et al., 2002).  

A técnica é constituída por quatro fases: Desnaturação, Hibridação, Ligação e 

Amplificação. Nas duas primeiras, o DNA genômico é desnaturado, e então hibridado a uma 

mistura de sondas (cada uma específica para a região a ser estudada). Cada sonda é formada por 

dois oligonucleotídeos, que são contíguos ao se anelarem ao DNA, e são construídos dos 

mesmos elementos. Esses oligonucleotídeos, quando submetidos à temperatura de anelamento, 

hibridam as sequências complementares ao DNA-alvo e, a seguir, em temperatura ambiente, são 

unidos por uma enzima ligase dependente de temperatura, chamada fase de ligação. Dessa 

forma, como resultado da reação de ligação, são obtidos fragmentos únicos (MS-MLPA 

Technique - MRC Holland, n.d.; Schouten et al., 2002).  

Para determinar o estado de metilação do DNA alvo, o mix contém várias sondas 

específicas para regiões que podem sofrer metilação. As sondas foram feitas para se anelar às 

sequências de DNA que contêm um local de ação da enzima HhaI que corta as sequências não 

metiladas. Após a hibridação da sonda, a reação é dividida em duas partes. Uma parte da reação 

é processada diretamente, fornecendo informações sobre as CNVs do DNA alvo. A outra parte 

é tratada com a enzima HhaI, fornecendo informações do estado de metilação do DNA alvo 

(MS-MLPA Technique - MRC Holland, n.d.). 
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Após a ligação, inicia-se a fase de amplificação, na qual os fragmentos formados pelas 

duas sondas, agora unidas, são amplificados por PCR, utilizando-se primers universais que se 

anelam às sequências não-homólogas situadas nas duas extremidades dos produtos de ligação 

(MS-MLPA Technique - MRC Holland, n.d.; Schouten et al., 2002). Em seguida, tais produtos 

são separados em aparelho de eletroforese capilar e analisados em relação aos controles sem 

alteração, a partir do Coffalyser, um programa baseado em análise de dados por Excel (MS-

MLPA Technique - MRC Holland, n.d.). Na Figura 4 é possível observar de forma simplificada 

as etapas do MLPA para CNVs e metilação.  

 

Figura 4. Etapas do MLPA, da desnaturação à amplificação. 

 
1) Desnaturação do DNA; 2) Hibridização das sondas; 3) Separação em duas reações distintas: A) 
Ligação das sondas para análise de CNVs e B) Ligação e possível digestão enzimática para análise de 
metilação; 4) Amplificação das sondas ligadas. Para a reação de metilação, somente as sondas que não 
sofreram digestão enzimática irão amplificar. Adaptado de MS-MLPA Technique - MRC Holland, n.d. 

 

3.2.4 Sequenciamento Paralelo em Larga Escala (SPLE) 

 

O sequenciamento paralelo em larga escala envolve três etapas fundamentais: (1) o 

preparo das bibliotecas, (2) a amplificação clonal, (3) o sequenciamento propriamente dito, 

seguido pelo processamento por bioinformática para análise dos dados.  

 

3.2.4.1 Preparo das bibliotecas  

 

O preparo das bibliotecas dos painéis e dos exomas foi realizado de acordo com o 

protocolo SureSelectXT Target Enrichment System for Illumina Paired-End Sequencing 

Library (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA). A diferença entre o preparo destas 
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bibliotecas está no kit de sondas utilizado para captura das áreas de interesse: para as bibliotecas 

do painel foram utilizados 2 painéis customizados, um deles com sondas específicas para 

investigação de DDS (painel tier 2) e o outro um conjunto de sondas cobrindo a maioria das 

doenças endocrinológicas de origem genética (painel da Disciplina) e para os exomas, um kit 

comercial contendo a maior parte dos exons, além de outras regiões de interesse científico do 

genoma. 

 

3.2.4.1.1 Kit customizado para o preparo das bibliotecas do painel   

 

Os painéis customizados foram elaborados a partir da ferramenta Agilent SureDesign 2.0 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA). Essa ferramenta desenha sondas específicas 

para seleção e captura das regiões genômicas de interesse, com base na metodologia 

SureSelectXT (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA). Regiões exônicas de 142 genes-

alvo associados ao DDS foram incluídos no painel tier 2 (Tabela 5), cobrindo uma área de até 

25 pb antes e depois cada éxon.  

No painel da Disciplina foram cobertas 681 regiões, também cobrindo uma área de até 

25 pb antes e depois cada éxon, este painel é utilizado como painel de rotina diagnóstica do 

Laboratório de Hormônios e Genética Molecular LIM/42 da Disciplina de Endocrinologia do 

HC-FMUSP. Na Tabela 6 é possível observar os genes-alvo associados ao DDS que foram 

incluídos neste painel. Genes candidatos para outros fenótipos e síndromes, que são cobertos 

pelo painel da Disciplina, não foram apresentados na tabela. Ao todo, dezenove pacientes foram 

sequenciados por painel, entre eles, 14 indivíduos PIG com hipospadia e cinco indivíduos PIG. 
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Tabela 5. Genes presentes no “painel tier 2”. 

GENES PAINEL TIER 2 

ACBD7 BMP15 DND1 GUCY2C MAP3K4 PRKACG STAR 

ACVR1B BMPR1B ESR1 HHAT MKKS PTGDS STIM1 

ACVRL1 C2orf80 ESR2 HNF1B MSX1 PUM2 STRA8 

AKR1C2 CAMK1D FAM189A2 HPGDS NANOS2 RNF4 SUPT3H 

AKR1C3 CASP8 FBLN2 HSD11B1 NANOS3 RSPO1 TCF21 

AKR1C4 CBLN1 FGF9 HSD17B3 NCOA1 RSPO2 TES 

AMH CBX2 FGFR2 HSD17B4 NCOA2 SCAF1 TRIM32 

AMHR2 CHD7 FKBP4 HSD3B2 NCOA3 SIX1 TTC8 

AR CITED2 FOXL2 IHH NCOA4 SIX4 UBE3A 

ARL6 CITED4 FRAT1 INHBB NR0B1 SMAD4 USP34 

ARX CTNNB1 FRG1B IRX3 NR2F2 SMARCE1 USP35 

ATRX CYP11A1 FSHR KATNAL1 NR3C1 SNRPN WNT4 

AXIN1 CYP17A1 FST KATNAL2 NR5A1 SNURF WNT9B 

BBS1 CYP19A1 GADD45G KATNBL1 OLAH SOX10 WT1 

BBS10 CYP26B1 GATA4 KLHL41 PAPPA SOX13 WWOX 

BBS12 DHCR7 GATA6 LEF1 PAX2 SOX7 ZFPM2 

BBS2 DHH GDF9 LGR5 PBX1 SOX9  

BBS4 DHX37 GDNF LHCGR PDGFA SRA1  

BBS5 DMRT1 GPR56 LHX1 PDGFB SRD5A2  

BBS7 DMRT2 GPR83 MAMLD1 PDGFRB SRY  

BBS9 DNAJC15 GTF2F1 MAP3K1 POR STAG3  

Fonte: Braga, 2022 
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Tabela 6. Genes candidatos para DDS presentes no “painel da clínica”.  

GENES PAINEL DA DISCIPLINA 

AKR1C2 CENPJ ESR1 HSD11B1 MCM9 PTGDS SRCAP 

AKR1C3 CEP152 FBLN2 HSD17B3 NANOS2 RAD21 SRD5A2 

AKR1C4 CEP63 FGF9 HSD3B2 NANOS3 RAD51B SRY 

AMH CITED2 FGFR2 IGF1 NIN RBBP8 STAG3 

AMHR2 CUL7 FIGLA IGF1R NIPBL RECQL3 STAR 

AR CYP11A1 FMR1 IGF2 NOBOX RNU4ATAC STRA8 

ARX CYP17A1 FOXL2 KIT NR0B1 RSPO1 SYCE1 

ATM CYP19A1 FOXO1 KITLG NR5A1 RSPO2 TCF21 

ATR DAZL FOXO3 LHCGR NRIP1 SMAD1 TIAL1 

ATRIP DGCR8 FSHR LHCGR OBSL1 SMAD4 TRIM37 

ATRX DHH FST LHX1 PAPPA SMAD5 VPS13B 

BCL2 DHX37 GCG LHX8 PCNT SMC1A WRN 

BCL2L2 DIAPH2 GDF9 MAMLD1 PLAG1 SMC3 WT1 

BLM DMRT1 GJA1 MAP3K1 PLK4 SOHLH1 WWOX 

BMP15 DMRT1 HDAC8 MAP4 POLR3H SOHLH2 XRCC4 

BMP4 DMRT2 HFM1 MCM4 POR SOX7 ZFX 

BMP8B DNA2 HMGA2 MCM8 PRDM1 SOX8 CBX2 

CCDC8 CDKN1C      

Fonte: Braga, 2022 

 

 

3.2.4.1.2 Kit comercial para o preparo das bibliotecas do exoma  

 

As bibliotecas para o sequenciamento exômico dos pacientes selecionados foram 

preparadas com os kits comerciais disponíveis, o SureSelectXT Human All Exon V6 (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EUA). Ao todo, 46 pacientes foram sequenciados por exoma, 

sendo 17 indivíduos PIG e 29 indivíduos PIG com hipospadia. Apesar destes pacientes 

possuírem exoma, a análise dos mesmos foi feita somente nos genes associados a DDS.  
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3.2.4.2 Protocolo de preparo das bibliotecas 

 

Para preparo das bibliotecas, 200 ng de DNA genômico são fragmentados por ação 

mecânica, também conhecido como sonicação, no equipamento Covaris (Covaris Inc, Woburn, 

MA, EUA), gerando fragmentos de tamanho entre 150 e 550 pb.  

A seguir, sequências complementares às sequências de oligonucleotídeos presentes na 

flow-cell, chamadas adaptadores, são adicionados às extremidades dos fragmentos de DNA. Em 

sequência, são adicionados os barcodes (códigos de identificação específicos para o DNA de 

cada paciente). Os fragmentos ligados aos adaptadores são amplificados em uma PCR.  

Na etapa subsequente, as bibliotecas são enriquecidas através da adição de sondas 

biotinizadas que hibridizam ao DNA fragmentado apenas nas regiões de interesse, sendo 

específicas para os genes alvos desenhados no painel ou genes do exoma. O enriquecimento de 

beads magnéticos acoplados a estreptavidina às sondas biotinizadas permite a captura das 

regiões de interesse, que são purificadas, prontas para serem amplificadas. A figura 5 demonstra 

de forma simplificada o preparo das bibliotecas. 

 
Figura 5 - Esquema da etapa de preparação das bibliotecas para o SPLE. 

 
Passos da execução de preparação das bibliotecas, seguido pelo sequenciamento e tratamento dos dados 
pela bioinformática. Adaptado de Bamshad et al., 2011. 
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3.2.4.3 Amplificação clonal  

 

Consiste na segunda etapa da realização do SPLE. As bibliotecas, com seus fragmentos 

de DNA ligados aos adaptadores, foram depositadas em uma lâmina especial, denominada 

flowcell, cuja superfície possui duas espécies de oligonucleotídeos fixadas de maneira paralela. 

Após a ligação dos adaptadores aos seus oligonucleotídeos complementares presentes na 

superfície da flowcell, acontece a clusterização, onde cada fragmento é amplificado várias vezes, 

através de uma reação conhecida como PCR em ponte. Ao final desta etapa, são gerados clusters 

(clones) de moléculas de DNA idênticas à molécula original, ligadas covalentemente à 

superfície da flowcell.  

 

3.2.4.4 Sequenciamento  

 

Após a amplificação clonal, as moléculas antisense são removidas enzimaticamente e o 

processo de sequenciamento é iniciado com o acoplamento de um oligonucleotídeo iniciador 

especial. Em seguida, nucleotídeos modificados com terminadores marcados com fluoróforos 

específicos são adicionados ao meio, dando início ao sequenciamento por síntese. A cada ciclo 

de incorporação, são geradas imagens de toda a superfície da flowcell através de um escâner de 

fluorescência em cada um dos comprimentos de onda específico para cada fluoróforo. Os 

clusters presentes na superfície da flowcell são então identificados e mapeados. A sobreposição 

das imagens produzidas a cada ciclo de incorporação de cada cluster propicia a identificação da 

sequência de bases nucleotídicas que o originou.  

Na metade dos ciclos, ao final do sequenciamento do primeiro read (ou seja, da 

sequência sense), 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, a sequência antissense). Isso caracteriza a configuração paired end do SPLE. 

Ao final desse processo, o equipamento gera arquivo com extensão *fastq, que contém todos os 

dados brutos do sequenciamento, a serem processados por bioinformática para análise dos 

dados.  

As etapas de amplificação clonal e do sequenciamento propriamente, tanto do painel 

customizado de genes quanto dos exomas, foram realizados em sequenciadores da plataforma 
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Illumina (Illumina, Inc, San Diego, CA, EUA) do Laboratório de Sequenciamento em Larga 

Escala (SELA) da Rede PREMiUM, Multiusuário FAPESP, localizado na Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Os painéis customizados foram sequenciados no 

equipamento NextSeq 500, com o kit NextSeq MidOutput V2 2x150 ciclos e HighOutput V2 

300 ciclos (ambos Illumina, Inc, San Diego, CA, EUA). Os exomas foram sequenciados no 

HiSeq 2500, com os kits HiSeq SBS Kit V4 2x 125 ciclos (Illumina, Inc, San Diego, CA, EUA).  

 

3.2.4.5 Análise por Bioinformática  

 

Para realização da análise por bioinformática, os dados encontrados foram processados 

e transferidos para uma planilha de dados para a análise. As sequências lidas foram separadas 

entre si de acordo com seus barcodes, sendo então pareadas as sequências sense e antisense, 

criando sequências contíguas. Estas foram alinhadas para comparação com a sequência de DNA 

referência, de forma a permitir a comparação entre o sequenciamento obtido e a sequência 

referência. A sequência referência do genoma humano utilizada foi hg19 UCSC (ou b37 

GRC/NCBI) e o alinhamento foi realizado pelo software BWA (www.bio-bwa.sourceforge.net), 

sendo gerado o arquivo *.bam.  

A seguir, foi feita a chamada das variantes, realizada pelo software Freebayes, que 

identificaram todas as variantes de um único nucleotídeo (SNVs) e pequenas deleções e 

inserções (indels), gerando o arquivo em formato *.vcf (variant call format). A última etapa 

antes da análise consistiu na anotação das variantes, realizada pelo software Annovar. Foram 

levantadas as frequências das variantes nos bancos públicos de dados populacionais, como 1000 

Genomes Project, o Exome Aggregation Consortium – ExAC e o gnomAD 

(www.gnomad.broadinstitute.org), que é uma extensão do ExAC. As variantes também foram 

pesquisadas no banco de dados da população brasileira ABraOM (www.abraom.ib.usp.br) e 

também no nosso próprio banco de dados do Laboratório de Sequenciamento em Larga Escala 

(SELA), que conta com cerca de 523 indivíduos não relacionados sequenciados por exoma 

(entre Indivíduos – índices e familiares de diversas casuísticas, incluindo DDS, baixa estatura, 

falência ovariana prematura, doenças osteometabólicas e hiperplasia macronodular da adrenal) 

(Lerario et al., 2020). 
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Foram também avaliadas a predição do efeito de cada variante na proteína sintetizada, 

através das seguintes ferramentas de predição in silício: : SIFT (Kumar et al., 2009), PolyPhen2 

(Adzhubei et al., 2010), Mutation Taster (Schwarz et al., 2010), Mutation Acessor (Reva et al., 

2011), FATHMM (Shihab et al., 2013), PROVEAN (Choi et al., 2012), VEST 3 (Carter et al., 

2013), LRT (Chun & Fay, 2009), LR score, radial SVM, CADD (Kircher et al., 2014) para 

mutações do tipo missense, além de 3 escores de conservação (GERP++ (Davydov et al., 2010), 

SiPhy (Garber et al., 2009) e PhyloP (Pollard et al., 2010)) e também foi utilizado o software 

dbscSNV (ADA e RF scores) para análise de variantes que possivelmente poderiam alterar o 

splicing. Uma segunda planilha foi gerada a partir desses dados, a VCF anotada, que continha 

todas as variantes identificadas em todos os pacientes com todas as informações inerentes a elas 

(localização, tipo, frequência nos bancos de dados populacionais, frequência no banco do SELA, 

predição). 

 

3.2.4.6 Seleção e classificação das variantes alélicas candidatas ou pequenas indels 

 

Com o grande volume de dados gerados pelo sequenciamento paralelo em larga escala, 

é imperativo que se filtrem as alterações genéticas de interesse em meio a centenas ou milhares 

de polimorfismos, não relacionados ao fenótipo. Nesta etapa, foi aplicada uma sequência de 

filtros de forma a gerar uma lista de variantes potencialmente relacionadas ao fenótipo de cada 

paciente para, se possível, identificar a variante associada à doença. Foram utilizados os 

seguintes critérios para priorização das variantes candidatas por indivíduo: 

● Seleção de variantes alélicas identificadas 

● Filtragem inicial incluindo variantes com frequência inferior a 0.1% em um primeiro 

momento, ampliando para frequência de 1% em filtragens subsequentes, nos indivíduos      

sem diagnóstico na primeira filtragem; 

● Seleção das variantes com allele count inferior ou igual a 10 no banco de dados do SELA 

(para uma frequência alélica máxima de cada variante de cerca de 1%);  

● Seleção de variantes localizadas em éxons e sítios de splicing; 

● Avaliação das variantes raras, exonicas ou em sítio de splicing em relação ao efeito sobre 

a proteína: 
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✔ Seleção das variantes alélicas já descritas como patogênicas pelo ClinVar 

✔ Seleção das variantes que causam perda de função da proteína (stopgain, stoploss, 

frameshift)  

✔ Seleção das variantes não sinônimas preditas como deletérias em pelo menos 3 dos 

11 algoritmos de predição utilizados, considerando também a predição da 

conservação de acordo com os 3 escores de conservação  

✔ Seleção de variantes com predição de alteração de splicing pelo dbscsnv (ADA ou 

RF SCORE >0,6), incluindo as variantes sinônimas.  

✔ Dado o grande número de variantes candidatas encontradas em genes com função 

desconhecida, foram utilizadas ferramentas de priorização de genes candidatos - 

VarElect (www.ve.genecards.org) na análise dos exomas. 

Após a identificação das variantes provavelmente patogênicas, foi verificada a 

plausibilidade patológica, bem como a pesquisa de relatos prévios de sua ocorrência no Ensembl 

(www.ensembl.org), HGMD (hwww.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php), ClinVar 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar). As variantes relevantes foram visualmente confirmadas no 

programa Integrative Genomics Viewer (IGV). Por fim, aquelas variantes candidatas de 

significado incerto ou patogênicas, foram confirmadas e segregadas quando possível pelo 

método de Sanger. 

 

3.2.5 Confirmação das variantes alélicas pela técnica de Sanger  

 

Para a realização do sequenciamento por Sanger, foram sintetizados oligonucleotídeos 

iniciadores específicos para amplificar por PCR as regiões que flanqueiam as variantes. As 

amplificações foram acompanhadas de um controle negativo e foram purificadas através de 

reação enzimática. O sequenciamento foi realizado com o kit ABI PrismTM Big Dye Terminator 

Cycle Sequencing Ready Reaction Kit 3.1 (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Massachusetts, EUA) e os produtos desta reação foram submetidos a uma eletroforese 

capilar no sequenciador automático ABI Prism 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems, 

Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA). A leitura dos eletroferogramas foi 

realizada através do programa Sequencher 4.10.1 (GeneCodes Corporation, Ann Arbor, MI, 
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EUA), sempre em comparação à sequência referência do gene e a um eletroferograma de um 

indivíduo normal (Apêndice G).  

 

3.2.6 Classificação das variantes  

 

Todas as variantes de interesse foram classificadas de acordo com os critérios do 

American College of Medical Genetics and Genomics 61, publicados em 2015 (Richards et al., 

2015). Esta classificação leva em consideração os critérios de frequência em bancos de dados 

populacionais, predição in silício, dados de estudos funcionais, de segregação familiar e de 

publicações recentes. De acordo com o peso de cada critério, as variantes são classificadas 

como: (1) patogênica, (2) provavelmente patogênica, (3) variante de significado incerto, (4) 

provavelmente benigna ou (5) benigna.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização e diagnóstico clínico e molecular de SRS 
 

Aqueles indivíduos que possuíam 3 ou mais características da síndrome de SR foram 

analisados por MLPA para diagnóstico molecular. Assim, foram selecionados 19 pacientes para 

a análise, uma vez que não foi possível obter informações de três pacientes para preenchimento 

do questionário NH-CSS.  

Dos 19 indivíduos analisados, 8 apresentaram hipermetilação da região de imprinting 11p15, 

e um paciente apresentou dissomia uniparental materna do 7. Os dez pacientes restantes 

apresentaram número de cópias e padrão de metilação normal. A relação de escore de cada 

indivíduo e o resultado molecular dos mesmos está apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Resultado de MLPA para pacientes com suspeita de SRS 

Paciente 
NH-CSS 

score 
MLPA 11p15 MLPA 7/14 Diagnóstico molecular 

7 3/5 normal normal PIG com hipospadia 
16 5/6 11p15 LOM não realizado SRS 
17 3/6 normal normal PIG 
18 5/6 11p15 LOM não realizado SRS 
19 6/6 11p15 LOM não realizado SRS 
20 5/6 normal normal SRS clínico com hipospadia 
25 3/4 normal normal PIG 
26 3/5 11p15 LOM não realizado SRS 
29 3/3 normal normal PIG 
31 4/5 normal normal PIG 
35 3/5 normal normal PIG 
36 5/6 11p15 LOM não realizado SRS 
37 5/5 11p15 LOM não realizado SRS com hipospadia 
39 5/5 11p15 LOM não realizado SRS com hipospadia 
40 3/3 normal UDP 7 SRS 
43 3/4 normal normal PIG com hipospadia 
46 3/4 normal normal PIG 
47 4/4 11p15 LOM não realizado SRS 
48 4/5 normal normal SRS clínico 

Fonte: Braga, 2022 
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O paciente 20 possui falha no crescimento pós-natal, macrocefalia relativa, dificuldade 

de alimentação, assimetria corporal, além de ser PIG de comprimento e peso. O indivíduo 48 

possui falha no crescimento pós-natal, dificuldade de alimentação, assimetria corporal e também 

é PIG de comprimento e peso. Assim, os dois pacientes possuem cinco e quatro fatores 

principais, respectivamente, e foram diagnosticados como SRS clínico pelo sistema NH-CSS, 

apesar do resultado negativo do MLPA para 11P15 LOM e UPD7.  

Dos 14 indivíduos PIG sem hipospadia com suspeita de SRS, seis pacientes deram 

negativo no teste de MLPA e por não possuírem outras características indicativas de síndrome, 

foram considerados pacientes não sindrômicos. Dos cinco pacientes PIG com hipospadia, dois 

deram negativo no teste de MLPA e por possuírem características sindrômicas, foram analisados 

no SPLE em busca de uma causa molecular para identificação das respectivas síndromes. 

Ao final foram classificados 79 indivíduos sendo 50 pacientes PIG com hipospadia, os 

quais três pacientes foram diagnosticados com SRS; e 29 pacientes PIG sem hipospadia, os quais 

oito pacientes foram diagnosticados com SRS (figura 6). No Apêndice H é possível ver a tabela 

com a relação de todos os indivíduos que participaram da pesquisa, bem como a descrição 

clínica de cada um deles. 
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Figura 6. Resumo da caracterização dos pacientes PIG com e sem hipospadia. 

 
Não foi possível analisar a amostra de cinco pacientes por SPLE. Dos 65 pacientes, 19 foram para painel 
e 46 foram para exoma. Fonte: Braga, 2022 



29 
 

4.2 Avaliação dos painéis  

 

 Dos 19 pacientes analisados por painel, treze indivíduos foram para o painel tier 2, e seis 

indivíduos foram para o painel da Disciplina. Em relação às métricas das corridas, no painel tier 

2, a cobertura mínima foi de 520X, com uma média de 5.299X e mais de 99% das regiões alvo 

foram cobertas mais de 20 vezes. Para o painel da Disciplina, a cobertura mínima foi de 138X, 

com uma média de 1.312X e 92% das regiões alvo foram cobertas mais de 20 vezes. Assim, a 

cobertura foi adequada para todas as versões. 

 

4.3 Avaliação do sequenciamento exômico global  

 

Em relação às métricas das corridas dos exomas avaliados, a cobertura mínima foi de 

81X, com uma média de 125X. Mais de 95% das regiões alvo foram cobertas mais de 20 vezes 

em média. 

 

4.4 Variantes alélicas encontradas nos indivíduos  

 

 O sequenciamento por painel de genes candidatos dos pacientes gerou um total de 3303 

variantes. A quantidade por indivíduo ficou entre 800 e 1000 variantes. Filtrando as variantes 

com uma frequência de 1% nos bancos populacionais, restaram 665 variantes, sendo 371 em 

regiões codificadoras (5 a 20 variantes por paciente). Após a exclusão das variantes sinônimas 

e de consequência desconhecida, restaram 209 variantes (4 a 11 variantes por indivíduo). 

 O sequenciamento por exoma gerou um total de 612.679 variantes. A quantidade por 

indivíduo ficou entre 130mil e 146mil variantes. Filtrando as variantes com uma frequência de 

1% nos bancos populacionais, restaram 126.592 variantes, sendo 29.020 em regiões 

codificadoras. Após a exclusão das variantes sinônimas e de consequência desconhecida, 

restaram 14.300 variantes (entre 400 e 600 variantes por paciente). 

 Ao final, foram diagnosticados 2 indivíduos com características sindrômicas e variantes 

provavelmente patogênicas nos genes relacionados às síndromes através do SPLE. O indivíduo 

72 é um menino, filho de pais consanguíneos, com face triangular, bossa frontal, face média 
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hipoplasia, filtro aumentado, problemas respiratórios, hipospadia perineal e baixa estatura. Foi 

identificada uma variante (p.Tyr341Ilefs*16) em homozigose no gene TRIM37, que segregou 

em heterozigose na mãe. As mutações neste gene são associadas ao nanismo de Mulibrey e o 

fenótipo da criança é compatível com a síndrome. O indivíduo 75 é um menino nascido de pais 

não consanguíneos, com hipertelorismo ocular, base nasal curta, pescoço curto, pavilhão 

auricular com pouca cartilagem, mãos pequenas, prega palmar única, clinodactilia, dificuldade 

de crescimento e ganho de peso desde o nascimento e doença celíaca e hipospadia perineal. 

Foram identificadas duas variantes (p.Trp1622* e p.Gln897Hisfs*23) em heterozigose 

composta no gene CUL7, associado a síndrome 3M. A variante p.Gln897Hisfs*23 segregou em 

heterozigose na mãe. 

  Para os indivíduos PIG não sindrômicos foram identificadas oito variantes em genes 

relacionados ao DDS, em seis indivíduos. Destas, cinco são de significado incerto (VUS), uma 

é provavelmente patogênica (LP), uma provavelmente benigna (LB) e uma benigna. 

 Duas variantes no DHX37 (p.Val717Ile e p.Ala737Thr) foram encontradas associadas 

às variantes GATA4 p.Pro407Arg e WWOX p.Ttyr85Asp, respectivamente, em duas crianças. 

Quatro crianças possuem variantes em heterozigose: a variante WT1 p.Cys350Arg, a variante 

IGF1R p.Arg1337Cys, a variante BMP8B p.Arg116Cys e a variante SRD5A2 p.Gly196Ser. 

 A variante IGF1R p.Arg1337Cys não foi encontrada na mãe. A variante BMP8B 

p.Arg116Cys foi encontrada em heterozigose na mãe. A variante GATA4 p.Pro407Arg foi 

encontrada em heterozigose na mãe. Na Tabela 8 é possível observar o resumo das variantes 

encontradas em cada indivíduo e no Apêndice I encontra-se o artigo, produto dos resultados 

apresentados acima, que foi publicado na revista Sex development (Braga et al., 2022). 
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Tabela 8 - Relação de variantes raras encontradas nos indivíduos PIG com hipospadia 

Indivíduo Gene Variante Proteína Db SNP Segregação Predição 

72 TRIM37 c.1020delC p.Tyr341Ilefs*16 NA 
Heterozigose 

na mãe 
P 

75 CUL7 

c.4614G>A  p.Trp1622*  

NA 

Heterozigose 

no pai 
P 

c.2439delA p.Gln897Hisfs*23 
Heterozigose 

na mãe 

74 WT1 c.1048T>C p.Cys350Arg rs142059681 NA Benigna 

2 IGF1R c.4009C>T p.Arg1337Cys rs141802822 
Ausente na 

mãe 
VUS 

34 BMP8B c.346C>T p.Arg116Cys rs1419497449 
Heterozigose 

na mãe 
VUS 

4 

DHX37 c.2149G>A p. Val717Ile rs35016004 NA LB 

GATA4 c.1220C>G p.Pro407Arg rs115099192 
Heterozigose 

na mãe 
VUS 

73 
DHX37 c.2209G>A p.Ala737Thr rs199752789 Sem DNA 

dos pais 

VUS 

WWOX c.253T>G p.Tyr85Asp rs781063964 VUS 

56 SRD5A2 c.586G>A p.Gly196Ser rs121434250 NA LP* 

NA – sem informação; P – Patogênica; LP – Provavelmente patogênica; VUS – Variante de significado 
incerto; LB – Provavelmente benigna. *Variante patogênica bialélica encontrada em heterozigose. Fonte: 
Braga, 2022 

 

4.5 Variantes alélicas encontradas no grupo PIG com hipospadia 

 

Aplicando filtro populacional em todos os indivíduos PIG com hipospadia, ao selecionar 

somente as variantes em sítios de splicing e exônicas ficaram 391 variantes em 105 genes, sendo 

133 exclusivas do grupo. Das 391 variantes, aproximadamente 100 delas são não-sinônimas e a 

maior quantidade está situada no gene WWOX.  Selecionando somente os genes com variantes 

em mais de um paciente, foram encontradas variantes em 98 genes (Tabela 9). Utilizando o 
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mesmo fluxo de filtros nos pacientes PIG sem hipospadia, foi possível comparar a frequência 

de variantes por gene entre o grupo com e sem hipospadia e também com a base de dados do 

ABraOM (Tabela 10). 

 

Tabela 9 - Genes com variantes encontradas no grupo PIG com hipospadia. 

Genes com variantes encontradas 

STPG1 KIT MET WDR11 FANCA 

GJA4 HELQ NOBOX WT1 TAF4B 

BMP8B BBS12 NOS3 ATM KATNAL2 

LEPR OTUD4 SOX7 CADM1 AMH 

HFM1 TRIP13 CHD7 ACVRL1 PNPLA6 

TGFBR3 ADAMTS16 NBN ACVR1B AXL 

KISS1 GDNF ZFPM2 AMHR2 ERCC2 

FMN2 ADAMTS19 DMRT2 NUP107 ERCC1 

PUM2 SRA1 FANCG LGR5 MCM8 

USP34 SPRY4 FANCC POLR3B MKKS 

CYP26B1 PDGFRB HSD17B3 DHX37 NCOA3 

HS6ST1 HK3 TRIM32 SOHLH2 SYCP2 

CCDC141 MSH5 DBH MLH3 BRWD1 

SGO2 UBR2 SOHLH1 DLK1 TOP3B 

FBLN2 PRDM1 AKR1C3 CYP19A1 POLR3H 

CTNNB1 MCM9 CAMK1D DMXL2 MEI1 

LARS2 CITED2 POLR3A SEMA7A SMC1B 

PROK2 ESR1 COL4A6 AXIN1 USP9X 

IGSF10 PMS2 TDRD1 IRX3  

PDGFRA POR EMX2 WWOX  

Fonte: Braga, 2022 
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Tabela 10 – Frequência de variantes raras por gene. 

Genes PIG + Hipospádia Freq (%) PIG Freq (%) ABraOM Freq(%) 

AMH 8 18,60465 1 5,882353 2 0,328407 

AXIN1 7 16,27907 4 23,52941 3 0,492611 

CHD7 7 16,27907 4 23,52941 0 0 

FBLN2 7 16,27907 1 5,882353 1 0,164204 

PDGFRB 7 16,27907 5 29,41176 5 0,821018 

CITED2 6 13,95349 0 0 4 0,656814 

AR 6 13,95349 3 17,64706 1 0,164204 

ESR1 6 13,95349 1 5,882353 2 0,328407 

TDRD1 5 11,62791 0 0 2 0,328407 

BBS1 5 11,62791 5 29,41176 4 0,656814 

BBS9 5 11,62791 1 5,882353 2 0,328407 

DHX37 5 11,62791 3 17,64706 1 0,164204 

GDNF 5 11,62791 1 5,882353 2 0,328407 

WWOX 5 11,62791 4 23,52941 2 0,328407 

ZFPM2 5 11,62791 2 11,76471 2 0,328407 

Fonte: Braga, 2022 
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5. DISCUSSÃO 
 

Os indivíduos PIG apresentam alta frequência de hipospadia sem etiologia conhecida 

(Kalfa et al., 2019). O presente estudo investigou as possíveis causas moleculares de hipospadia 

em crianças PIG sindrômicas e não sindrômicas. Até o momento, este é o primeiro estudo a 

investigar a etiologia da hipospadia por meio de sequenciamento paralelo maciço em meninos 

PIG não sindrômicos e sindrômicos. Alguns estudos acreditam que essa baixa frequência de 

diagnóstico possa ser explicada porque essa condição ainda possui genes desconhecidos e/ou 

que fatores ambientais e causas multifatoriais estão envolvidos (L. S. Baskin & Ebbers, 2006; 

Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019). A descrição e revisão das evidências genéticas podem 

fornecer mais informações sobre a etiologia da hipospadia e é um passo importante na prevenção 

desse defeito congênito comum. 

Em meninos PIG sindrômicos com hipospadia, o diagnóstico molecular confirmou o 

fenótipo clínico: SRS em dois indivíduos, síndrome 3M em um menino e nanismo de Mulibrey 

em outro menino. 

Os indivíduos com síndrome de Silver-Russell são caracterizados por um amplo espectro 

de características e sinais, variando de fenótipos complexos a mais leves. Vários sistemas de 

pontuação clínica foram propostos nos últimos anos. A Primeira Declaração de Consenso 

Internacional sobre diagnóstico e tratamento de SRS indicou o uso do sistema de pontuação 

clínica Netchine-Harbison (NH-CSS) para o diagnóstico clínico de SRS: o paciente é 

considerado SRS clínico diagnosticado quando ele/ela tem quatro ou mais características 

principais (Emma L. Wakeling et al., 2017). Os mecanismos moleculares mais comuns que 

causam SRS são a perda de metilação no cromossomo 11p15 (11p15 LOM), ocorrendo em 30-

60% dos indivíduos, e dissomia uniparental materna para o cromossomo 7 (upd (7) mat), 

ocorrendo em 5-10% dos indivíduos (Bartholdi et al., 2008; Bruce et al., 2009; T. Eggermann 

et al., 2009). Entre os sinais variáveis em indivíduos com SRS, as anomalias genitais masculinas 

estão presentes em cerca de 40% dos indivíduos masculinos com esta síndrome (Emma L. 

Wakeling et al., 2017). Bruce et al. (2009) e colaboradores mediram o grau de metilação em 

indivíduos SRS e não SRS PIG e demonstraram a correlação entre a hipometilação H19 DMR 

e defeitos genitais e esqueléticos, reforçando a hipótese de que defeitos epigenéticos podem 

levar a hipospadia. 
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Nossa hipótese é de que a atipia genital na SRS poderia compartilhar o mesmo 

mecanismo genético das hipospadias em crianças PIG. Estudos sobre o papel da metilação em 

distúrbios específicos, bem como sua influência nos fenótipos, seriam úteis para aumentar nossa 

compreensão sobre o desenvolvimento de órgãos genitais externos, contribuindo para expandir 

a etiologia molecular das hipospadias. 

Defeitos no gene CUL7 são uma causa conhecida da síndrome 3M tipo 1, responsáveis 

por até 70% dos casos. A 3M é uma síndrome autossômica recessiva caracterizada pelo atraso 

no crescimento pré e pós-natal, com incidência de hipogonadismo e hipospadia em meninos. 

Essa síndrome possui características em comum com a SRS e o nanismo de Muleibrey, sendo 

necessária a distinção dos sinais clínicos e achados moleculares para um diagnóstico diferencial 

(Huber et al., 2011). Assim, a variante encontrada corrobora com as características clínicas do 

paciente. O gene CUL7 é composto por 26 exons e codifica uma proteína que interage com as 

proteínas TP53, CUL9 e FBXW8 (Stelzer et al., 2016). 

O gene TRIM37 codifica uma proteína da família de motivos tripartidos (TRIM), cujos 

membros estão envolvidos em diversas funções celulares, como padrões de desenvolvimento e 

oncogênese; mutações no TRIM37 estão associadas ao nanismo de Mulibrey, um grave distúrbio 

autossômico recessivo (Stelzer et al., 2016). As proteínas das famílias TRIM e cullin são ligases 

de ubiquitina responsáveis pela regulação transcricional e pelas modificações pós-

transcricionais, das proteínas, que envolvem ubiquitinação e fosforilação. A expressão dessas 

proteínas está diretamente ligada ao crescimento pré e pós-natal (Sarikas et al., 2011). 

Entretanto, o mecanismo causador de hipospadia nos indivíduos com mutações nos genes CUL7 

e TRIM37 não está claro, já que esta característica não está presente na maioria dos pacientes. 

Nenhum defeito em outro gene associado ao diagnóstico de DDS 46,XY foi identificado nas 

crianças sindrômicas. 

Em crianças PIG com hipospadia isolada, oito variantes heterozigotas raras - cinco de 

significado incerto, uma provavelmente patogênica, uma provavelmente benigna e uma benigna 

- em sete genes relacionados ao DDS foram identificadas. O WT1 codifica um fator de 

transcrição e tem um papel essencial no desenvolvimento normal do sistema urogenital. Esse 

gene exibe um padrão de impressão complexo específico de tecido e polimórfico, com expressão 

bialélica e monoalélica dos alelos maternos e paternos em diferentes tecidos. Várias variantes 

neste gene foram associadas ao fenótipo DDS (Gomes et al., 2019; Mazen et al., 2018; Stelzer 
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et al., 2016). Wang et al., (2004), avaliou 90 indivíduos com hipospadia e identificou variantes 

heterozigotas no WT1 em três indivíduos com hipospadia isolada e em um paciente com 

hipospadia e microfalo. A nova variante p.Cys350Arg encontrada em uma criança não 

sindrômica de nossa coorte é uma substituição de um resíduo de cisteína conservado próximo 

ao primeiro dedo de zinco, que pode interferir na estabilização desse domínio funcional. No 

entanto, a anotação ClinVar considera esta variante como VUS ou provavelmente benigna, e a 

mesma foi encontrada em indivíduos saudáveis (Bodian et al., 2014). Portanto, a variante 

p.Cys350Arg no WT1 não é uma causa viável de hipospadia nesta criança. 

Variantes no gene SRD5A2 causam deficiência de 5α-redutase tipo 2, uma causa de DDS 

46,XY DSD associada a severa falta de virilização da genitália externa. A variante 

heterozigótica SRD5A2 p.Gly196Ser, encontrada em um de nossos pacientes, foi previamente 

descrita em estado heterozigoto composto em 3 irmãos, com o diagnóstico de deficiência de 5α-

redutase 2 (Abacı et al., 2019). Um estudo in vitro anterior mostrou que esta variante reduz 

drasticamente a atividade enzimática, provavelmente levando a defeito congênito urogenital 

(Thigpen et al., 1992). Uma vez que esta é uma condição com herança autossômica recessiva, o 

achado de uma variante patogênica, não explica a hipospadia por si só. 

Duas variantes com significado incerto foram encontradas no gene DHX37, uma nova 

causa estabelecida de formas autossômicas dominantes de DSD 46, XY (da Silva et al., 2019; 

McElreavey et al., 2020). Entretanto, a associação dessas variantes com hipospadia não pôde 

ser estabelecida sem estudos funcionais adicionais. O receptor de fator de crescimento insulin-

like 1 (IGF1R) está envolvido no controle de crescimento celular e aparece hiperexpresso em 

tecidos tumorais (Stelzer et al., 2016). Além disso, estudos têm apontado o envolvimento deste 

gene no desenvolvimento gonadal e determinação sexual. Como (Pitetti et al., 2013) que 

demonstrou que os receptores de insulina são necessários para o desenvolvimento da adrenal e 

diferenciação gonadal, pois sem sinalização de insulina/IGF, independentemente do sexo 

genético, os embriões de camundongos utilizados no estudo, permaneceram em um estado 

indiferenciado por vários dias sem uma ativação objetiva  da programação genética testicular ou 

ovariana. 

A herdabilidade da hipospadia é alta, e o risco é estimado em 12 a 20 vezes elevado entre 

parentes de primeiro grau (Carmichael et al., 2012; Harris, 1990; Schnack et al., 2008). A 

maioria das evidências de estudos baseados na família sugere herança poligênica de hipospadia, 
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indicando que pequenos efeitos de muitos genes e/ou fatores ambientais atuam em conjunto para 

aumentar o risco (Harris, 1990). 

Vários genes e vias são conhecidos por contribuir para a etiologia da hipospadia, 

incluindo WNT, FGF e vias de sinalização BMP, genes homeobox e outros. Além disso, muitas 

hipóteses foram consideradas, como predisposição genética, produção ou ação inadequada de 

testosterona / diidrotestosterona e influências ambientais (L. S. Baskin, 2000; Bouty et al., 2015; 

Silver, 2004; van der Horst & de Wall, 2017). Os fatores ambientais constantemente implicados 

na hipospadia são baixo peso ao nascer, hipertensão materna e pré-eclâmpsia, sugerindo que a 

insuficiência placentária pode desempenhar um papel importante na etiologia da hipospadia por 

mecanismo ainda não resolvido (de Andrade Machado Neto et al., 2005; Francois et al., 1999; 

Fredell, 1998; Fredell et al., 2002; Mendonca et al., 2001). 

Quando analisamos o grupo de indivíduos PIG com hipospadia para identificação de 

possíveis genes associados à condição de DDS, encontramos alguns genes importantes que se 

repetem nos indivíduos, porém com variantes diferentes. Esse achado, sugere, mais uma vez, 

que causas multifatoriais, genes desconhecidos ou fatores ambientais não identificados (defeitos 

epigenéticos) podem estar envolvidos na etiologia dessa condição (L. S. Baskin & Ebbers, 2006; 

Bouty et al., 2015; Joodi et al., 2019). 

O WWOX é o gene que possui maior quantidade de variantes. Este gene está localizado 

em uma parte frágil do cromossomo 16 e acredita-se que ele codifique um supressor de tumor 

(Stelzer et al., 2016). Uma deleção heterozigota, herdada do alelo materno foi encontrada em 

um indivíduo com disgenesia gonadal (White et al., 2012). Além deste, outro gene que chamou 

atenção foi o CYP26B1, um gene que codifica um membro da superfamília do citocromo P450. 

As proteínas do citocromo P450 são monooxigenases que catalisam muitas reações envolvidas 

no metabolismo e síntese de colesterol, esteroides e outros lipídios (Stelzer et al., 2016). 

Deficiência na oxidoredutase do citocromo P450 é uma desordem de esteroidogênese com 

amplo espectro fenotípico, incluindo deficiência de cortisol, síntese alterada de esteroides 

sexuais, diferenças do desenvolvimento sexual e malformações esqueléticas, e está associada a 

mutações nos genes desta família (Idkowiak et al., 2017). Outro gene que chama a atenção é o 

DMRT2, gene que pertence à família DMRT que está envolvida na determinação sexual de 

Drosophilas e associada a disgenesia gonadal em humanos (Amberger et al., 2009). 
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Não encontramos uma causa comum de hipospadia em crianças PIG sindrômicas e não 

sindrômicas. Embora as novas variantes identificadas em crianças sindrômicas expliquem a 

síndrome, o mecanismo responsável pela hipospadia nesses indivíduos ainda não está claro. Não 

foi encontrado defeito genético que esclareça a etiologia da hipospadia na maioria das crianças 

PIG não sindrômicas, corroborando a hipótese de que causas multifatoriais, novos genes e/ou 

defeitos epigenéticos não identificados podem influenciar nessa condição. 

 O diagnóstico molecular pode permitir a correlação genótipo-fenótipo e fornecer 

informações adicionais para atribuição do sexo social, sobre a fertilidade e predisposição a 

eventos oncológicos, além de calcular a recorrência do risco com relação a planejamentos 

familiares futuros (Camats et al., 2020). Assim, apesar da baixa taxa de diagnóstico molecular 

atual para hipospadia isolada, os testes genéticos trarão uma ampla base de dados que servirão 

para diagnósticos futuros. Pois, provavelmente, as causas genéticas desta condição estão 

presentes e acessíveis nos dados dos sequenciamentos de larga escala. 

 A não identificação de variantes importantes possui uma relação de limitação com o 

conhecimento e tecnologia do presente. Para prevenir e diminuir resultados falso negativos é 

importante que os genes sejam devidamente anotados, que todas as variantes que se encaixam 

no fenótipo sejam consideradas durante a investigação e que a interpretação da variante seja 

feita de forma correta (Camats et al., 2020). Todos esses fatores estão diretamente relacionados 

a um bom e vasto banco de dados.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 Não identificamos um perfil molecular diferente entre indivíduos PIG com e sem 

hipospadia tanto nos portadores da síndrome de Silver Russel como naqueles não sindrômicos.  

 Duas síndromes genéticas associadas a hipospadia em indivíduos sindrômicos foram 

identificadas através do Sequenciamento Paralelo em Larga Escala.  

 Variantes alélicas raras em genes associados à etiologia das DDS 46,XY foram 

encontradas nesta coorte porém sem preencher os critérios de herdabilidade; sem os estudos 

funcionais que caracterizem o comprometimento da proteína elas não podem ser associadas a 

etiologia da hipospadia. 

 Não foi encontrado defeito genético que esclareça a etiologia da hipospadia nas crianças 

PIG não sindrômicas, corroborando a hipótese de que causas multifatoriais, novos genes e/ou 

defeitos epigenéticos não identificados podem ser a causa dessa condição. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Como já dito anteriormente, uma grande quantidade de pesquisadores têm focado seus 

estudos e juntado evidências sobre o papel da epigenética na determinação sexual de mamíferos, 

já que as atuais metodologias aplicadas para diagnósticos moleculares deixam a desejar, com 

aproximadamente 40% dos indivíduos com DDS de etiologia molecular desconhecida (Garcia-

Moreno et al., 2018; Kuroki & Tachibana, 2018). Entre os achados, estão a descoberta de 

histonas e proteínas de ligação indispensáveis para a ativação do Sry (Carré et al., 2018; Kuroki 

et al., 2013). Como também o controle da expressão de CYP19a1 pela metilação do DNA no 

peixe Congrio Rosa, além da metilação de histonas que regula a expressão de Dmrt1 em algumas 

espécies de tartarugas (Ge et al., 2018; Navarro-Martín et al., 2011). 

 Outros estudos mostraram o envolvimento da proteína GADD45 na reparação de DNA 

desmetilado (Barreto et al., 2007) e na reversão sexual (de macho para fêmea) em camundongos 

com deficiência da mesma, além de que a GADD45 interage com MAP3K4, uma proteína que 

regula a expressão de Sry através da fosforilação e ativação da GATA4 (Gierl et al., 2012; Warr 

et al., 2012).  

 Já se tem conhecimento sobre o papel do AR na diferenciação sexual e mutações no 

mesmo foram descritas como patogênicas em indivíduos com síndrome de insensibilidade 

androgênica. Estudos recentes associaram a metilação da região promotora do gene HOXA5 com 

a programação androgênica na diferenciação sexual. Os indivíduos com insensibilidade 

androgênica completa possuíam uma hipermetilação da região promotora do HOXA5, 

comparada com o padrão de metilação de indivíduos controles, representando um possível 

candidato na mediação da expressão do AR e indicando que a programação androgênica na 

diferenciação sexual não é restrita à transcrição global do gene, mas também ocorre a níveis 

epigenéticos (Bens et al., 2011). 

 A observação do padrão de metilação global em indivíduos com hipospadia é 

relativamente nova. Pesquisadores tendem a focar a análise em genes com variantes já 

conhecidas para o fenótipo. Porém, quando o perfil de metilação de indivíduos com hipospadia 

e sujeitos saudáveis foi comparado, dois novos genes foram identificados como possíveis genes 

associados à hipospadia: SCARB1 e MYBPH (Choudhry et al., 2012). 



41 
 

 Assim, como um passo a mais na investigação da hipospadia, os indivíduos desse projeto 

que continuam sem uma causa genética definida através do sequenciamento paralelo em larga 

escala, seguirão no projeto para avaliar possíveis alterações do padrão de metilação global e 

identificar aquelas que possam estar implicadas na etiologia da hipospadia. 
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APÊNDICES



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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 
PACIENTE 

 
Dados da pesquisa: 

 

Título da pesquisa - Comparação do padrão de metilação global em pacientes com a síndrome 

de Silver-Russell e nascidos pequenos para a idade gestacional com e sem genitália atípica  

Pesquisador principal - Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça 

Departamento/Instituto - Departamento de Endocrinologia/LIM42 do HCFMUSP 

 

Convite à participação  

O Senhor está sendo convidado a participar de um estudo que irá investigar o seu DNA, e como 

ele se modifica e altera o desenvolvimento de estruturas e órgãos do corpo. Este estudo está 

sendo conduzido pela Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Sua participação neste 

estudo é voluntária. O Senhor pode se recusar a participar ou retirar-se do estudo a qualquer 

momento, sem que isso afete de forma alguma o tratamento que o Senhor está recebendo. 

 

Justificativa e objetivos do estudo  

Este estudo se faz necessário, pois aproximadamente 10% das crianças com doenças do 

desenvolvimento sexual que são atendidas no nosso departamento não tem diagnóstico causal. 

Nosso objetivo é estudar os diferentes padrões das moléculas relacionadas a regulação das 

atividades das células, que estão nas células dos órgãos sexuais, como a pele, e no sangue, e sua 

potencial relação com as doenças do desenvolvimento sexual. 

 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados  

Para este estudo será necessário a coleta de 6mL de sangue (correspondente a 2 colheres de 

sopa), através de uma picada com agulha estéril e descartável. Essa coleta será feita durante a 

consulta com seu médico. Além da amostra de DNA, também usaremos as informações clínicas 

que constam no seu prontuário (ex. data de nascimento, peso e comprimento ao nascimento, 

avaliações clínicas feitas pelo médico). 
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Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa  

O desconforto da coleta de sangue é a dor da picada da agulha e eventualmente o aparecimento 

de um pequeno hematoma (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em pouco 

menos de uma semana. É improvável que ocorram danos físicos a partir da coleta de sangue. 

 

Benefícios esperados para o participante  

Se decidir participar deste estudo o senhor poderá contribuir para a identificação de defeitos que 

possam ser responsáveis pela formação incompleta dos genitais durante a gestação. 

 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa 

Ao participar deste estudo é garantido o acesso a qualquer tempo, às informações sobre 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir quaisquer 

dúvidas. Há também o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa. 

Fica ainda garantido o direito a acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ou a 

interrupção da pesquisa. 

 

Garantias de recusar-se e retirar-se do estudo 

Ao participar deste estudo é garantido o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento 

e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga qualquer prejuízo à continuidade da 

assistência. Seu tratamento não será afetado em nenhuma forma se o senhor decidir retirar seu 

consentimento e as suas amostras serão destruídas, preservando sua privacidade.  

 

Ressarcimento e indenização 

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. Você tem 

garantia de ressarcimento caso tenha que se deslocar para o Serviço em data/horário específicos 

para participação na pesquisa; além do direito a garantia de indenização por danos decorrentes 

da pesquisa. 
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Uso e armazenamento de material biológico 

O material biológico obtido para esta pesquisa será armazenado de acordo com a resolução 

441/2011 do CEP-CONEP. O material obtido será estocado no Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular LIM 42, PAMB 2o andar, bloco 6, fazendo parte do banco de material 

biológico humano deste laboratório durante o período desta pesquisa. 

 

Em qualquer etapa do estudo, o Senhor terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Profa. Dra. Berenice Bilharinho 

Mendonça, que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Éneas de Carvalho Aguiar, 155, 2º 

andar, bloco 6, São Paulo-SP, telefones (11) 2661-7512, (11) 2661-6330. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com a Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (CAPPesq) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Comparação do padrão de metilação global 

em pacientes com a síndrome de Silver-Russell e nascidos pequenos para a idade gestacional 

com e sem genitália atípica”. Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça, ou pessoa(s) por ela delegada(s) (Barbara Leitao 

Braga, pós-graduando) 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 uma 

via rubricada pelo pesquisador. 

 
 
 
_______________________________________   _______________________________________ 
Assinatura do participante     Assinatura do(a) responsável pelo estudo 

Data ......../......../........    Data ......../......../........  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

REPRESENTANTE LEGAL 

Dados da pesquisa 

Título da pesquisa - Comparação do padrão de metilação global em pacientes com a síndrome 

de Silver-Russell e nascidos pequenos para a idade gestacional com e sem genitália atípica  

Pesquisador principal - Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça 

Departamento/Instituto - Departamento de Endocrinologia/LIM42 do HCFMUSP 

 

Convite à participação  

O seu filho está sendo convidado a participar de um estudo que irá investigar o DNA dele, e 

como ele se modifica e altera o desenvolvimento de estruturas e órgãos do corpo. Este estudo 

está sendo conduzido pela Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). A participação dele 

neste estudo é voluntária. O Senhor pode se recusar a participação do seu filho ou retirá-lo do 

estudo a qualquer momento, sem que isso afete de forma alguma o tratamento que ele está 

recebendo. 

 

Justificativa e objetivos do estudo  

Este estudo se faz necessário, pois aproximadamente 10% das crianças com doenças do 

desenvolvimento sexual que são atendidas no nosso departamento não tem diagnóstico causal. 

Nosso objetivo é estudar os diferentes padrões das moléculas relacionadas a regulação das 

atividades das células, que estão nas células dos órgãos sexuais, como a pele, e no sangue, e sua 

potencial relação com as doenças do desenvolvimento sexual. 

 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados  

Para este estudo será necessário a coleta de 6mL de sangue (correspondente a 2 colheres de 

sopa), através de uma picada com agulha estéril e descartável. Essa coleta será feita durante a 

consulta com o médico. Além da amostra de DNA, também usaremos as informações clínicas 

que constam no prontuário do seu filho (ex. data de nascimento, peso e comprimento ao 

nascimento, avaliações clínicas feitas pelo médico). 
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Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa  

O desconforto da coleta de sangue é a dor da picada da agulha e eventualmente o aparecimento 

de um pequeno hematoma (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em pouco 

menos de uma semana. É improvável que ocorram danos físicos a partir da coleta de sangue. 

 

Benefícios esperados para o participante  

Se permitir a participação do seu filho neste estudo, ele poderá contribuir para a identificação 

de defeitos que possam ser responsáveis pela formação incompleta dos genitais durante a 

gestação. 

 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa 

Ao participar deste estudo é garantido o acesso a qualquer tempo, às informações sobre 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir quaisquer 

dúvidas. Há também o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa. 

Fica ainda garantido o direito a acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ou a 

interrupção da pesquisa. 

 

Garantias de recusar-se e retirar-se do estudo 

Ao participar deste estudo é garantido o direito de retirar seu consentimento a qualquer momento 

e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga qualquer prejuízo à continuidade da 

assistência. O tratamento do seu filho não será afetado em nenhuma forma se o senhor decidir 

retirar seu consentimento e as amostras serão destruídas, preservando a privacidade.  

 

Ressarcimento e indenização 

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. Você tem 

garantia de ressarcimento caso tenham que se deslocar para o Serviço em data/horário 
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específicos para participação na pesquisa; além do direito a garantia de indenização por danos 

decorrentes da pesquisa. 

 

Uso e armazenamento de material biológico 

O material biológico obtido para esta pesquisa será armazenado de acordo com a resolução 

441/2011 do CEP-CONEP. O material obtido será estocado no Laboratório de Hormônios e 

Genética Molecular LIM 42, PAMB 2o andar, bloco 6, fazendo parte do banco de material 

biológico humano deste laboratório durante o período desta pesquisa. 

 

Em qualquer etapa do estudo, o Senhor terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Profa. Dra. Berenice Bilharinho 

Mendonça, que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Éneas de Carvalho Aguiar, 155, 2º 

andar, bloco 6, São Paulo-SP, telefones (11) 2661-7512, (11) 2661-6330. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com a Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (CAPPesq) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Comparação do padrão de metilação global 

em pacientes com a síndrome de Silver-Russell e nascidos pequenos para a idade gestacional 

com e sem genitália atípica”. Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça, ou pessoa(s) por ela delegada(s) (Barbara Leitao 

Braga, pós-graduando) sobre a minha decisão em permitir que meu filho participe desse estudo. 

Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e 

as garantias. Autorizo voluntariamente a participação do meu filho neste estudo, assino este 

termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 
 
 
 
_______________________________________   _______________________________________ 
Assinatura do representante legal    Assinatura do(a) responsável pelo estudo 

Data ......../......../........    Data ......../......../........  
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PACIENTE (3 a 12 anos completos) 

 

Olá, você está sendo convidado a participar de uma pesquisa realizada no Hospital das 

Clínicas. Os cientistas do nosso grupo de pesquisa querem descobrir o porquê de o seu 

desenvolvimento ser diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que acontecerá comigo se eu resolver participar desta pesquisa? 

Nós olharemos o seu prontuário, um documento ao qual seu médico coloca todas as 

informações que ele tem sobre você e durante sua consulta, seu médico irá tirar um pouco de 

sangue, mais ou menos o que cabe em 2 colheres de sopa. Essa amostra de sangue será enviada 

para nosso laboratório para ser examinada. 

 

Olá, temos um 
convite para 

você! 
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Nada disso vai te machucar e você só vai sentir uma picada de agulha e talvez apareça uma 

pequena mancha roxa que desaparecerá em pouco menos de uma semana, mas o seu médico 

vai realizar este exame com todo cuidado. 

 

 

O que acontecerá depois? 

Essas amostras que seu médico colheu serão trazidas para nosso laboratório, para fazer 

pesquisas e descobrir a causa do seu desenvolvimento ser diferente. Essa amostra só será 

guardada enquanto essa pesquisa estiver em andamento. 
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Você quer participar da nossa pesquisa? 

Um grupo de pessoas chamado Comitê de Ética aprovou essa pesquisa e vai acompanhar 

e conferir tudo o que vamos fazer durante esta pesquisa, para garantir que tudo seja feito com 

muito cuidado e que seu médico tome conta de você. Se você tiver ou quiser fazer qualquer 

pergunta, seu médico está pronto para responder o que quiser saber. Você pode decidir ou não 

participar da nossa pesquisa e sua decisão será respeitada. Se decidir participar você irá 

contribuir para o avanço da nossa pesquisa. Se decidir não participar não tem problema algum, 

todo seu tratamento continuará como planejado. 

 

Você gostaria de participar?  

Se sim, escreva seu nome aqui: _______________________________________________ 

 

Com quem falar em caso de dúvidas? 

Existem algumas opções que você ou o seu responsável, que é a pessoal que cuida de 

você, podem usar para entrar em contato: 

1- Você pode procurar seu médico ou a a Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça que é 

a médica responsável por essa pesquisa no Laboratório de Hormônios e Genética 

Molecular/LIM42, no departamento de Endocrinologia, que fica no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) no 

endereço: Av. Dr. Enéas Carvalho Aguiar, 155, 2º andar do PAMB, bloco 6, São Paulo-

SP, Brasil, CEP-05403-000. Os telefones são (11)2661-7512 e (11)2661-7330 

2- Você pode procurar também as pessoas do Comitê de Ética, que são quem aprovam e 

acompanham estas pesquisas. A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

do HCFMUSP (CAPPesq) fica localizada na Rua Ovídio Pires de Campos, 225, 5º andar, 

prédio da administração. O telefone é (11)2661-7585, e o e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do pesquisador Data: ....../....../...... 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PACIENTE (13 a 17 anos completos) 

 

Olá, você está sendo convidado a participar de uma pesquisa realizada no Hospital das 

Clínicas. Os cientistas do nosso grupo de pesquisa querem descobrir o porquê de o seu 

desenvolvimento ser diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que acontecerá comigo se eu resolver participar desta pesquisa? 

Nós olharemos o seu prontuário, um documento ao qual seu médico coloca todas as 

informações que ele tem sobre você e durante sua consulta, seu médico irá tirar um pouco de 

sangue, mais ou menos o que cabe em 2 colheres de sopa. Essa amostra de sangue será enviada 

para nosso laboratório para ser examinada. 

 

 

Olá, temos um 
convite para 

você! 
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O desconforto da coleta de sangue é a dor da picada da agulha e eventualmente o aparecimento 

de um pequeno hematoma (mancha arroxeada em torno da picada) que desaparecerá em pouco 

menos de uma semana. 

 

O que acontecerá depois? 

Essas amostras que seu médico colheu serão trazidas para nosso laboratório, para fazer 

pesquisas e descobrir a causa do seu desenvolvimento ser diferente. Essa amostra só será 

guardada enquanto essa pesquisa estiver em andamento. 

 

Você quer participar da nossa pesquisa? 

Um grupo de pessoas chamado Comitê de Ética aprovou essa pesquisa e vai acompanhar 

e conferir tudo o que vamos fazer durante esta pesquisa, para garantir que tudo seja feito com 

muito cuidado e que seu médico tome conta de você. Se você tiver ou quiser fazer qualquer 

pergunta, seu médico está pronto para responder o que quiser saber. Você pode decidir ou não 

participar da nossa pesquisa e sua decisão será respeitada. Se decidir participar você irá 

contribuir para o avanço da nossa pesquisa. Se decidir não participar não tem problema algum, 

todo seu tratamento continuará como planejado. 

 

Você gostaria de participar?  

Eu________________________________________ aceito participar da pesquisa Comparação 

do padrão de metilação global em pacientes com a síndrome de Silver-Russell e nascidos 

pequenos para a idade gestacional com e sem genitália atípica. Entendi as coisas ruins e boas 



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

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim”, mas que a qualquer momento posso dizer 

“não”, e minha decisão será respeitada. Recebi uma cópia do termo, li e concordo em participar 

da pesquisa. 

 

Com quem falar em caso de dúvidas? 

Existem algumas opções que você ou o seu responsável, que é a pessoal que cuida de 

você, podem usar para entrar em contato: 

3- Você pode procurar seu médico ou a a Profa. Dra. Berenice Bilharinho Mendonça que é 

a médica responsável por essa pesquisa no Laboratório de Hormônios e Genética 

Molecular/LIM42, no departamento de Endocrinologia, que fica no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) no 

endereço: Av. Dr. Enéas Carvalho Aguiar, 155, 2º andar do PAMB, bloco 6, São Paulo-

SP, Brasil, CEP-05403-000. Os telefones são (11)2661-7512 e (11)2661-7330 

4- Você pode procurar também as pessoas do Comitê de Ética, que são quem aprovam e 

acompanham estas pesquisas. A Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

do HCFMUSP (CAPPesq) fica localizada na Rua Ovídio Pires de Campos, 225, 5º andar, 

prédio da administração. O telefone é (11)2661-7585, e o e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do menor 

Data: ....../....../...... 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

Data: ....../....../...... 
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APÊNDICE E – Formulário de screening clínico para Silver-Russell 

Adaptado de: Sistema de Pontuação Clínica Netchine-Harbison SRS/RSS 

 

 

Nome da criança: _______________________ Data de nascimento:________________ 

Sexo: Masculino Feminino  Idade gestacional: ____semanas 

Medições de Nascimento - Avaliação PIG: Peso nascimento: PIG Sim/Não  

Comprimento nascimento: PIG Sim / Não  Perímetro cefálico nascimento: ____DP 

 

Fatores NH-CSS: Definições e notas sobre os fatores estão descritas na página de NH-CSS - 

Definições de Fatores e Notas 

 Fator 1: Nascer com idade pequena para a idade gestacional  SIM NÃO 

 Fator 2: macrocefalia relativa ao nascimento    SIM NÃO 

 Fator 3: falha no crescimento pós-natal ≤ -2DP    SIM NÃO 

 Fator 4: dificuldades de alimentação e / ou IMC ≤ -2DP   SIM NÃO 

 Fator 5: testa proeminente, 1-3 anos de idade    SIM NÃO 

 Fator 6: assimetria corporal       SIM NÃO 

 

Número total de fatores presentes na criança: _____ de 6 
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Pontuação 3/6 = Possível SRS/RSS 

• Implementar testes moleculares SRS/RSS para investigar as etiologias moleculares conhecidas 

de SRS/RSS 

• Se o teste molecular não puder ser realizado ou for negativo, uma criança pode ser 

diagnosticada clinicamente como SRS/RSS se forem excluídos diagnósticos diferenciais [por 

exemplo, Bloom, Fanconi, Mulibrey-Nanism, síndrome 3-M ...] e ela apresentar uma pontuação 

de 4 ou mais fatores. 

• Usar a lista de outras características típicas de SRS/RSS pode ser útil na detecção de pacientes 

raros com SRS/RSS negativos  

 

Outras características físicas do SRS/RSS (cada uma delas foi estatisticamente mais 

significativa em grupos específicos de SRS/RSS, mas também pode ser encontrada em crianças 

que não são SRS/RSS ou SGA/IUGR): 

____ Boca virada para baixo (60% de 11p15) 

 ____ Baixa massa muscular (70% de 11p15) 

____ Clinodactilia do quinto dedo (80% de 11p15)  

____ Face triangular (90-98% 11p15 & mUPD7) 

____ Calcanhar proeminente (100% de mUPD7) 

____ Cravos nos ombros (70-75% 11p15 & mUPD7)  

 

* as porcentagens de incidência são aproximadas 
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NH-CSS - Definições de Fatores e Notas 

• Fator 1: Nascido pequeno para a idade gestacional  

DEFINIÇÃO: ≤-2DP de comprimento e/ou peso ao nascer ajustado para a idade gestacional 

(IG) * de acordo com as referências de Usher e Mc Lean  

 

• Fator 2: Macrocefalia relativa ao nascimento  

DEFINIÇÃO: DP da circunferência da cabeça ao nascimento ≥1,5DP que o peso ou 

comprimento ao nascer, DP * ajustado para a gestação * de acordo com as referências de Usher 

e Mc Lean  

 

• Fator 3: Falha de crescimento pós-natal ≤ -2DP  

DEFINIÇÃO: -2DP em aproximadamente 24 meses em comparação à média populacional 

* de acordo com as referências de Usher e Mc Lean  

 

• Fator 4: Dificuldades na alimentação e / ou IMC  ≤ -2DP 

DEFINIÇÃO: IMC ≤-2DP aos 24 meses OU ser alimentado por sonda OU descrição de 

dificuldade de alimentação 

 

• Fator 5: testa proeminente, idade de 1 a 3 anos  

DEFINIÇÃO: Esse fator requer que a testa se projete do plano da face (definida como uma testa 

que se projeta além do plano facial quando vista lateralmente); a testa também pode estar alta, 

mas DEVE sobressair.  

 

• Fator 6: Assimetria corporal  

DEFINIÇÃO: Uma dismetria no comprimento da perna (DCP) de ≥ 0,5 cm OU assimetria no 

braço OU DCP <0,5 cm com pelo menos duas outras partes do corpo assimétricas (sendo uma 

delas uma parte não facial) 
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APÊNDICE F - BIORREPOSITÓRIO – Laboratório de Hormônios e Genética 

Molecular-LIM42 

 

Título do Projeto de Pesquisa:  

COMPARAÇÃO DO PADRÃO DE METILAÇÃO GLOBAL EM PACIENTES COM A 

SÍNDROME DE SILVER-RUSSELL E NASCIDOS PEQUENOS PARA A IDADE 

GESTACIONAL COM E SEM GENITÁLIA ATÍPICA 

Nome do Pesquisador Responsável: Berenice Bilharinho de Mendonça 

Instituições Envolvidas: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

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

Atendendo a resolução CNS No 466/2012 

 

Justificativa: Durante o estudo serão coletados e armazenados DNA de pacientes e familiares 

portadores de doenças que comprometem o crescimento e o desenvolvimento sexual. O 

armazenamento do material visa a possibilidade de utilização durante a pesquisa para repetição 

da metodologia, caso a mesma não gere resultados de boa qualidade nas primeiras execuções. 

 

Características das amostras: DNA, potencial de risco biológico baixo. Armazenamento em 

crio tubo em caixas apropriadas a – 20oC. As amostras serão identificadas por um número único 

e apenas membros da equipe de pesquisa terão acesso a planilha com a identificação de cada 

amostra. 

 

Responsável pela guarda do material: Berenice Bilharinho de Mendonça, Professora Titular 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Departamento de Clínica Médica, 

Disciplina de Endocrinologia. 
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REGULAMENTO DO BIORREPOSITÓRIO 

 

1. O material biológico humano armazenado no Biorrepositório é do sujeito da pesquisa, 

permanecendo sua guarda sob a responsabilidade institucional e seu gerenciamento será feito 

pelo pesquisador responsável. 

2. O sujeito da pesquisa, ou seu representante legal, a qualquer tempo e sem quaisquer ônus ou 

prejuízos, pode retirar o consentimento de guarda e utilização do material biológico no 

Biorrepositório, valendo a desistência a partir da data de formalização desta. A retirada do 

consentimento será formalizada por manifestação, por escrito e assinada, pelo sujeito da 

pesquisa ou seu representante legal, cabendo-lhe a devolução das amostras existentes. 

3. O prazo de armazenamento de material biológico humano no Biorrepositório será de acordo 

com o cronograma da pesquisa, sendo que o prazo máximo é de 10 anos.  

3.1. A Renovação da autorização de armazenamento no Biorrepositório deverá ser 

solicitada pelo pesquisador responsável à Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa do 

Hospital das Clínicas (CAPPesq) mediante justificativa e relatório das atividades de 

pesquisa desenvolvidas com o material durante o período. 

4. Ao final do período de realização da pesquisa, o material biológico humano armazenado no 

Biorrepositório poderá ser transferido formalmente para outro Biorrepositório ou Biobanco, 

mediante aprovação da CAPPesq, ou deverá ser descartado, conforme normas vigentes de 

órgãos técnicos competentes, e de acordo com o TCLE, respeitando-se a confidencialidade e a 

autonomia do sujeito da pesquisa. 

4.1 O sujeito da pesquisa deve ser informado sobre a perda ou destruição de suas amostras 

biológicas, bem como sobre o encerramento do Biorrepositório. 

5. Não será solicitado patenteamento e não haverá utilização comercial do material biológico 

humano armazenado no Biorrepositório.  
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6. As amostras armazenadas no Biorrepositório podem ser utilizadas em novas pesquisas 

somente mediante aprovação prévia pela CAPPesq e, quando for o caso, pela CONEP. Na 

solicitação deverão constar os seguintes documentos: 

a) justificativa para utilização do material 

 b) cópia do TCLE empregado quando da coleta do material, contendo autorização 

explícita de armazenamento e possível utilização futura em pesquisa. 

c) TCLE específico para nova pesquisa ou a solicitação de sua dispensa. 

 d) Justificativas que fundamentem a impossibilidade de obtenção do consentimento 

específico para a nova pesquisa caso na época da doação o sujeito tenha optado por ser 

consultado a cada nova pesquisa. 
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APÊNDICE G – Protocolo para segregação de variantes por sequenciamento de Sanger 

 

As variantes encontradas nos painéis e exomas dos pacientes foram amplificadas por PCR 

utilizando as condições a seguir: 

1. Preparo da PCR 

Reagentes 1 amostra (µL) 
dNTP 0.5 

Primer Forward 250nmol 1.5 
Primer Reverse 250nmol 1.5 

MgCl2 1.5 
10x PCR Buffer 5 

Taq 0.3 
ddH2O 12.7 

Volume total 23 
 

2. Aliquotar 2 µL de DNA nos tubos de PCR; 

3. Adicionar 23 µL do mix de PCR nos tubos; 

4. Colocar os tubos no termociclador e ajustar o programa de acordo com as condições a 

seguir: 

Ciclos Temperatura Tempo 
1 95 ºC 5’ 

35 95 ºC 
GRA* 
72 ºC 

30’’ 
1’ 

30’’ 
1 72 ºC 7’ 
1 15 ºC ꝏ 

*temperaturas usadas para avaliar a melhor temperatura de anelamento dos primers variaram 

de 50 ºC até 65 ºC. 

 

5. Correr 3 µL do produto da PCR no gel de agarose 1%; 

 

Se o fragmento obtido estiver de acordo com o esperado para os primers desenhados, 

sequenciar utilizando as condições a seguir: 

 

6. Purificar o produto de PCR, adicionando 2.5 µL de produto em tubos novos e 1 µL da 

enzima. 
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7. Colocar no termocilador e ajustar o programa de acordo com as condições a seguir: 

Ciclos Temperatura Tempo 
1 37 ºC 15’ 
1 80 ºC 15’ 
1 15 ºC ꝏ 

 

8. Preparo do sequenciamento 

Reagentes 1 amostra (µL) 
Bigdye 1 

Savemoney 3 
Primer Forward ou Reverse 

250nmol 
0.5 

ddH2O 3 
Volume total 7.5 

 

9. Adicionar 7.5 µL de mix de sequenciamento nos tubos com produto de PCR purificado 

10. Colocar no termocilador e ajustar o programa de acordo com as condições a seguir: 

Ciclos Temperatura Tempo 
1 96 ºC 1’ 

25 
96 ºC 
50 ºC 
60 ºC 

10’’ 
5’’ 
4’ 

1 15 ºC ꝏ 
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APÊNDICE H – Fenótipos dos indivíduos PIG 

 

Indivíduo 
Hipospadia

(grau) 
Fenótipos adicionais 

1  3 - 

2  sim 
Nistagmo horizontal, discreto epicanto, base do nariz larga, 

hérnia umbilical e inguinal, face triangular, perímetro cefálico 
preservado, dificuldade de ganho de peso 

3  sim 
Transposição penoescrotal, bifidez escrotal; meato uretral 

escrotal, gônadas palpáveis bilateralmente 
4  3 Comprimento peniano <2 DP, criptoquirdia bilateral 

5  não 
Pectus excavatum, retrognatia, base do nariz larga, 

hipertelorismo, e microcefalia 
6  3 - 
7  sim Cílios longos, discreta assimetria de face 
8  não - 
9  3 - 

10  não 
Cílios longos, palato ogival, esclera azulada, voz infantil, 

cúbito valgo 

11  2 
Face triangular, clinodactilia, criptorquidismo, plaquetopenia, 

mancha café-com-leite, sudorese excessiva 
12  3 - 
13  sim - 
14  sim - 

15  não 
Ptose palpebral, orelha esquerda com rotação, escoliose, prega 

palmar única 

16  não 
Face triangular, bossa frontal discreta, voz anasalada e aguda, 

pectus excavatum discreto 

17  não 
Microcefalia, microftalmia, retrognatia, criptorquidia, déficit 

cognitivo 
18  não Clinodactilia, nariz em sela, obesidade desde a infância 

19  não 
Face triangular e hipoplásica, base do nariz alargada, 

cifoescoliose, assimetria corporal, clinodactilia, discreto cúbito 
valgo bilateral, baixa massa magra, criptorquidia bilateral 

20  3 - 
21  não - 
22  não Alteração vertebral inespecífica 
23  2 - 
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24  3 
Microcefalia; palato ogival, clinodactilia, assimetria facial; 

discreta fusão interdigital  
25  não - 

26  não 
Fronte olímpica, palato ogival, estrabismo, clinodactilia 

bilateral, assimetria corporal 
27  não Pectus excavatum, clinodactilia, epicanto 
28  3 - 
29  não Dentes supranumerários e palato ogival 
30  não Disgenesia tiroidiana; malformação auricular e cardíaca 
31  não Face triangular, leve assimetria corpórea 
32  sim Retardo mental, malformação genital, defeitos palatinos 
33  3 - 
34  3 - 

35  não 
Epicanto, hipertelorismo, hipertricose em face, fronte 

proeminente 
36  não Bossa frontal, face triangular, clinodactilia, sudorese noturna 
37  sim - 

38  não 
Esclera azulada, palato ogival, clinodactilia, prega palmar 

única, cílios longos 
39  sim - 
40  não Face triangular, micrognathia, clinodactilia 

41  não 
Braquidactilia, unhas hipoplásicas, clinodactilia, déficit de 

atenção 
42  não Criptorquidia, olhos amendoados 
43  sim Microcefalia, cílios longos e fronte olímpica 
44  não - 

45  não 

Pectus excavatum e alargado; lábios grossos, palato ogival, 
diastema, nariz bulboso. prognatismo; face levemente 

grosseira, com pavilhão auricular displásico com espessamento 
do helix, pescoço curto 

46  não Palato ogival 
47  não Face triangular, clinodactilia, assimetria 
48  não Luxação do quadril 
49  não Epicanto, clinodactilia bilateral, palato ogival 
50  3 Comprimento peniano <2 DP 
51  3 - 
52  3 - 
53  3 Comprimento peniano <2 DP 
54  3 - 
55  3 Comprimento peniano <2 DP 
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56  3 Comprimento peniano <2 DP 
57  3 Comprimento peniano <2 DP 
58  3 Comprimento peniano <2 DP 
59  3 Comprimento peniano <2 DP 
60  3 Comprimento peniano <2 DP 
61  3 - 
62  3 Comprimento peniano <2 DP 
63  peniana Comprimento peniano <2 DP 
64  3 Comprimento peniano <2 DP 
65  3 - 
66  3 Comprimento peniano <2 DP 
67  3 Comprimento peniano <2 DP 
68  3 Comprimento peniano <2 DP 
69  3 - 
70  2 Pênis curvo; ginecomastia puberal e disfunção testicular 
71  3 Bifidez escrotal, meato subcoronal; curvatura peniana 

72  3 
Face triangular, bossa frontal, face média hipoplasia, filtro 

aumentado, cifoescoliose, frouxidão articular, hipogonadismo 
e baixa estatura 

73  3 Criptorquidia bilateral 
74  3 Disfunção testicular 

75  3 

Hipertelorismo ocular, base nasal curta, pescoço curto, 
pavilhão auricular com pouca cartilagem, mãos pequenas, 

prega palmar única, clinodactilia; dificuldade de crescimento e 
ganho de peso desde o nascimento. Doença celíaca 

76  1 Disgenesia gonadal parcial 
77  3 Disgenesia gonadal parcial 
78  sim - 
79  não Pectus excavatum; diabetes mellitus tipo 1 
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Abstract 
Hypospadias is a common congenital 
disorder of male genital formation. 
Children born small for gestational age 
(SGA) present a high frequency of 
hypospadias of undetermined etiology. No 
previous study investigated the molecular 
etiology of hypospadias in boys born SGA 
using massively parallel sequencing. Our 
objective is to report the genetic findings of 
a cohort of patients born SGA with medium 
or proximal hypospadias. We identified 46 
individuals with this phenotype from a large 
cohort of 46,XY DSD patients, including 5 
individuals with syndromic features. DNA 
samples from subjects were studied by 
either whole exome sequencing or target 
gene panel approach. Three of the 
syndromic patients have 5 main clinical 
features of Silver-Russell syndrome (SRS) 
and were first studied by MLPA. Among 
the syndromic patients, loss of DNA 
methylation at the imprinting control region 
H19/IGF2 was identified in 2 individuals 
with SRS clinical diagnosis. Two novel 
pathogenic variants in compound 
heterozygous state were identified in the 
CUL7 gene establishing the diagnosis of 
3M syndrome in one patient, and a novel 
homozygous variant in TRIM37 was 
identified in another boy with Mulibrey 
nanism phenotype. Among the non-
syndromic subjects, 7 rare heterozygous 
variants were identified in 6 DSD-related 
genes. However, none of the variants found 
can explain the phenotype by themselves. In 
conclusion, a genetic defect that clarifies 

the etiology of hypospadias was not found 
in most of the non-syndromic SGA 
children, supporting the hypothesis that 
multifactorial causes, new genes, and/or 
unidentified epigenetic defects may have an 
influence in this condition. 
 
Introduction 
The child born small for gestational age 
(SGA) is defined as the one with birth 
weight and/or length 2 or more standard 
deviations (SD) below the population mean 
for gestational age. Approximately 10–15% 
of them do not recover growth in postnatal 
life. The underlying causes of pre- and 
postnatal growth restriction are diverse, 
including known genetic syndromes such as 
Silver-Russell syndrome (SRS) [Lee et al., 
2003; Clayton et al., 2007]. SRS is a clinical 
and (epi)genetic heterogeneous syndrome 
characterized primarily by pre- and 
postnatal growth restriction. The most 
common molecular mechanisms are loss of 
methylation on chromosome 11p15 (11p15 
LOM), occurring in 30–60% of patients. 
Some genotype-phenotype studies showed 
11p15 LOM patients present more typical 
and severe features [Bartholdi et al., 2008; 
Bruce et al., 2009]. Among the variable 
signs in patients with SRS, male genital 
abnormalities are present in about 40% of 
male patients with this syndrome 
[Wakeling et al., 2017]. It is worth noting 
that SGA patients frequently have 
hypospadias of undetermined etiology. 
Reports of monozygotic and dizygotic twin 
brothers showed that hypospadias is always 
present in the smaller twin [Fredell, 1998]. 
Genetic factors may play an important role 
in the incidence of hypospadias, but the 
identification of the molecular etiology of 
hypospadias remains a challenge, 
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indicating the effect of multiple genes and 
environmental factors [Kalfa et al., 2009; 
van der Zanden et al., 2012].  
Advances in massive parallel sequencing 
technologies reveal novel hypospadias-
associated genes and potentially causative 
variants in genes related to sexual 
development [Achermann et al., 2015]. 
However, no previous study investigated 
the molecular etiology of hypospadias in 
SGA boys by massive parallel sequencing. 
We aim to investigate the genetic causes of 
hypospadias in syndromic and non-
syndromic SGA children, considering the 
hypothesis that hypospadias is an associated 
feature in boys born SGA and may share a 
common genetic base. 
 
Patients 
Within a cohort of subjects with 46,XY 
differences of sex development (DSD) 
followed in Hospital das Clinicas de Sao 
Paulo and Universidade Estadual de 
Campinas, 49 were born SGA with 
associated medium or proximal 
hypospadias and were invited to participate 
in the study. Among them, 46 agreed to 
participate in this study, including 5 
individuals with syndromic features and 
proximal hypospadias. Patients were 
classified and divided in 2 groups: non-
syndromic group, including patients with 
isolated hypospadias or hypospadias 
associated with cryptorchidism and/or 
micropenis (≤2 SD of the stretched penile 
length), and the syndromic group with the 
patients showing associated somatic 
features. The syndromic patients were 
clinically screened using the Netchine-
Harbison clinical scoring system (NH-
CSS), a scoring system for the clinical 
diagnosis of SRS which uses 6 objective 

main clinical features to differentiate SRS 
from non-SRS SGA children [Wakeling et 
al., 2017]. 

 
Methods 
DNA samples from subjects and their 
families were obtained from peripheral 
blood leukocytes. All patients have a 46,XY 
karyotype in at least 30 analyzed cells 
obtained from peripheral blood. Multiplex 
Ligation-dependent Probe Amplification 
(MLPA) specific for Silver-Russell and 
Beckwith-Wiedemann syndromes (SALSA 
MLPA ME030 BWS/RSS) (MRC-Holland, 
Amsterdam, The Netherlands) was used for 
molecular diagnosis in 3 children with SRS 
phenotype and MLPA (SALSA MLPA 
ME032 UPD7- 
UPD14) for the detection of uniparental 
disomy 7 (UPD7) in 1 of the children with 
a negative result for 11p15 LOM. The other 
samples were studied by massively parallel 
sequencing using both a targeted panel (14 
patients) and whole exome sequencing (30 
isolated patients). BAM files of these 
patients are available at NCBI Sequence 
Read Archive under the accession 
PRJNA646698. Sanger sequencing was 
performed for segregation analysis when 
parent’s DNA was available (10 both 
parents, 8 only 1 parent available). 
The custom panel of DSD-related target 
genes was designed using the Agilent 
SureDesign 2.0 tool (Agilent Technologies, 
Santa Clara, CA, USA). Exonic regions of 
147 DSD-related target genes were 
included, covering an area up to 25 bp 
before and after each exon (Table 1). 
The target genes included were the ones that 
participate in the process of sex 
determination and differentiation, as well as 
genes associated with syndromic 46,XY 
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DSD. The WWOX gene was included in our 
panel considering its previous association 
with DSD [White et al., 2012]. However, it 
is now an established cause of an autosomal 
recessive neurodevelopmental and brain 
degenerative disorder [Yang et al., 2019]. 
Libraries for exome sequencing were 
prepared using the commercially available 
SureSelectXT Human All Exon V6 kits 
(Agilent Technologies). 
The panel-based and exome sequencing 
were performed in the Illumina 
MiSEQ/HiSEQ platforms, respectively 
(Illumina, Inc., San Diego, CA, USA), at 
Sequenciamento Paralelo em Larga Escala 
(SELA) at Faculdade de Medicina da 
Universidade de Sao Paulo. Paired-end 
reads were aligned to the hg19 assembly of 
the human genome with BWA-MEM. 
Variants were called and annotated with 
Freebayes and ANNOVAR. 
The targeted panel and exome sequencing 
data were screened for rare variants (minor 

allele frequency <1%) in the public 
databases: Genome Aggregation Database 
(gnomAD) [Brownstein et al., 2014], 1000 
Genomes [Auton et al., 2015], Brazilian 
population database (ABraOM) [Naslavsky 
et al., 2017], and an inhouse database 
(SELA) [Lerario et al., 2020], located in 
exonic and consensus splice site regions. A 
DSD-target genes list was prioritized during 
the analysis of exome sequencing. 
Subsequently, the filtration pipeline 
prioritized potentially pathogenic candidate 
variants (loss of function variants and 
variants classified as pathogenic by at least 
3 in silico programs). 
The sequencing reads carrying candidate 
variants were visually confirmed using the 
Integrative Genomics Viewer (Broad 
Institute, Cambridge, MA, USA). 
Candidate variants were segregated in the 
available family members by the Sanger 
method. The identified variants were 
classified according to the American 

 
Table 1. Target DSD genes analyzed in both DSD panel and WES 

Target genes 

ACBD7 BMP8B DMRT2 GPR83 MAMLD1 PDGFRB SRY 
ACVR1B BMP15 DNAJC15 GTF2F1 MAP3K1 POR STAG3 
ACVRL1 BMPR1B DND1 GUCY2C MAP3K4 PRKACG STAR 
AKR1C2 C2orf80 ESR1 HHAT MKKS PTGDS STIM1 
AKR1C3 CAMK1D ESR2 HNF1B MSX1 PUM2 STRA8 
AKR1C4 CASP8 FAM189A2 HPGDS NANOS2 RNF4 SUPT3H 
AMH CBLN1 FBLN2 HSD11B1 NANOS3 RSPO1 TCF21 
AMHR2 CBX2 FGF9 HSD17B3 NCOA1 RSPO2 TES 
AR CHD7 FGFR2 HSD17B4 NCOA2 SCAF1 TRIM32 
ARL6 CITED2 FKBP4 HSD3B2 NCOA3 SIX1 TRIM37 
ARX CITED4 FOXL2 IHH NCOA4 SIX4 TTC8 
ATRX CTNNB1 FRAT1 INHBB NR0B1 SMAD4 UBE3A 
AXIN1 CUL7 FRG1B IRX3 NR2F2 SMARCE1 USP34 
BBS1 CYP11A1 FSHR KATNAL1 NR3C1 SNRPN USP35 
BBS10 CYP17A1 FST KATNAL2 NR5A1 SNURF WNT4 
BBS12 CYP19A1 GADD45G KATNBL1 OLAH SOX10 WNT9B 
BBS2 CYP26B1 GATA4 KLHL41 PAPPA SOX13 WT1 
BBS4 DHCR7 GATA6 LEF1 PAX2 SOX7 WWOX 
BBS5 DHH GDF9 LGR5 PBX1 SOX9 ZFPM2 
BBS7 DHX37 GDNF LHCGR PDGFA SRA1  
BBS9 DMRT1 GPR56 LHX1 PDGFB SRD5A2  
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College of Medical Genetics (ACMG) 
criteria [Richards et al., 2015]. 
 
Results 
After a clinical evaluation, among the 46 
patients, 5 showed syndromic features 
(Table 2). Out of the 5, 3 were classified as 
clinical SRS with 5 main features according 
to Netchine-Harbison clinical scoring 
system (NH-CSS), and 11p15 LOM was 
identified in 2 of them by MLPA, 
confirming the SRS diagnosis. The 3rd 
clinical SRS child, with postnatal growth 
failure, feeding difficulties, body 
asymmetry, relative macrocephaly, and 
proximal hypospadias, was negative for 
both MLPA tests and therefore his blood 
sample went through massively parallel 
sequencing, but no significant variant was 
identified. 
Another syndromic patient was born from 
non-consanguineous parents, with 
disproportionate short stature, proximal 
hypospadias, and unusual facial features 
(hypoplastic midface; short, broad neck). 
Two pathogenic variants were identified, 
respectively, (p.Trp1622* and 
p.Gln897Hisfs*23) in a compound 
heterozygous state in the CUL7 gene. 
Sanger sequencing confirmed that the 
heterozygous p.Gln897Hisfs*23 variant 
was inherited from his mother and the 
heterozygous p.Trp1622* variant from his 
father. His clinical features and variants in 
the CUL7 gene establish the diagnosis of 
3M syndrome. 
The last syndromic subject was born from 
consanguineous parents, with triangular 
face, hypoplastic midface, frontal bossing, 
short stature, proximal hypospadias, 
feeding difficulties, and early respiratory 
distress. The novel homozygous 

p.Tyr341Ilefs*16 variant in TRIM37 was 
identified in the patient, inherited from his 
heterozygous mother, and classified as a 
likely pathogenic variant, establishing the 
diagnosis of Mulibrey nanism (Table 2).  
The father’s DNA was not available for 
study. Among the 41 non-syndromic 
patients, 7 rare heterozygous variants in 6 
DSD-related genes were identified in 4 
patients: DHX37 variants (p.Val717Ile and 
p.Ala737Thr) were found associated with 
GATA4 p.Pro407Arg or with WWOX 
p.Tyr85Asp, respectively, in 2 children; 3 
children each have heterozygous variants in 
different genes, p.Cys350Arg in WT1, 
p.Arg116Cys in BMP8B, and p.Gly196Ser 
in SRD5A2 variants (Table 3). Sanger 
sequencing confirmed the occurrence of the 
heterozygous variants BMP8B 
p.Arg116Cys and GATA4 p.Pro407Arg in 
the patients’ mothers. 
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Table 2. Variants found in syndromic SGA children with hypospadias 

Syndromic Phenotype subject Diagnosis Gene Variant Protein Segregation 

Growth failure, feeding difficulties, 
body asymmetry, protruding forehead, 

hypospadias 

Silver-
Russell 

syndrome 
H19a 

11p15 
LOM 

– – 

Growth failure, feeding difficulties, 
body asymmetry, protruding forehead, 

hypospadias 

Silver-
Russell 

syndrome 
H19a 

11p15 
LOM 

– – 

Growth failure, relative macrocephaly, 
feeding difficulties, body asymmetry, 

proximal hypospadias 

Silver-
Russell 

syndrome 
– 

Absence of 
11p15 
LOM 

and UPD7 

– – 

Growth failure, triangular facies, 
hypoplastic midface, frontal bossing, 

depressed nasal root, short wide thorax, 
brachydactyly and proximal 

hypospadias 

3M 
syndrome 

CUL7 
 

c.4866G>A 
and 

c.2691delA 
 

p.Trp1622*  and 
p.Gln897Hisfs*23 

Mother heterozygous for 
p.Gln897Hisfs*23 and 
father heterozygous for 

p.Trp1622* 

Growth failure, craniofacial 
dysmorphism, including a large skull 
with broad forehead, hypertelorism 
with broad nasal bridge, triangular 

face, gracility and muscular hypotonia 
and proximal hypospadias 

Mulibrey 
nanism 

TRIM37 c.1020delC p.Tyr341Ilefs*16 
Mother heterozygous for 

p.Tyr341Ilefs*16 

a DMR, differentially methylated regions. 

Table 3. Rare heterozygous variants in non-syndromic SGA children with proximal hypospadias 

Patient 
Phenotype 

Gene Variant Protein 
Highest GnomAD 

MAF 
(population)/ABraOM 

ClinVar 
dbSNP 

ID Segregation Prediction 

Proximal 
hypospadias 

WT1 c.1048T>C p.Cys350Arg 
0.001016 

(Latino)/0.001642 
LB/VUS rs142059681 NA Benign 

Proximal 
hypospadias 

BMP8B c.346C>T p.Arg116Cys 
0.0003985 (East 

Asian)/0 
NA rs1419497449 

Heterozygous 
variant in his 

mother 
VUS 

Proximal 
hypospadias 

SRD5A2 c.586G>A p.Gly196Ser 0.0002894 (African)/0 LP/P/VUS rs121434250 NA LPa 

Proximal 
hypospadias, 
micropenis, 
and bilateral 

cryptorchidism 

DHX37 
 
 
 

GATA4 

c.2149G>A p.Val717Ile 
0.02504 

(African)/0.006568 
NA rs35016004 NA LB 

c.1220C>G p.Pro407Arg 
0.0001735 

(Latino)/0.000821 
VUS rs115099192 

Heterozygous 
variant in his 

mother 

VUS 
 

Proximal 
hypospadias 

and 
bilateral 

cryptorchidism 
 

DHX37 
 
 

WWOX 

c.2209G>A p.Ala737Thr 
0.00008271 
(African)/0 

NA rs199752789 NA VUS 

c.253T>G p.Tyr85Asp 
0.0001649 

(Other)/0.000821 
NA rs781063964 NA VUS 

ABraOM, Online Archive of Brazilian Mutations; gnomAD, Genome Aggregation Database; LB, likely benign; LP, likely pathogenic; 
NA, not available; P, pathogenic; VUS, variant of uncertain significance. a Biallelic pathogenic variant found in heterozygosis. 
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Discussion 
SGA patients present a high frequency of 
hypospadias of unknown etiology [Kalfa et 
al., 2009]. The present study investigated 
possible molecular causes of hypospadias in 
syndromic and non-syndromic SGA 
children. Thus far, this is the first study to 
investigate the etiology of hypospadias 
through massively parallel sequencing in 
non-syndromic and syndromic SGA boys. 
In syndromic SGA boys with hypospadias, 
the molecular diagnosis confirmed the 
clinical phenotype: SRS in 2 patients, 3M 
syndrome in 1 patient, and Mulibrey nanism 
in another boy. 
SRS patients are characterized by a large 
spectrum of features and signs, varying 
from complex to milder phenotypes. The 
First International Consensus Statement on 
diagnosis and management of SRS 
indicated the use of the Netchine-Harbison 
clinical scoring system (NH-CSS) for SRS 
clinical diagnosis: the patient is considered 
clinical SRS diagnosed when he/she has 4 
or more main features [Wakeling et al., 
2017]. The most common molecular 
mechanisms causing SRS are loss of 
methylation on chromosome 11p15 (11p15 
LOM), occurring in 30–60% of patients, 
and maternal uniparental disomy for 
chromosome 7 (upd(7)mat), occurring in 5–
10% of patients [Bartholdi et al., 2008; 
Bruce et al., 2009; Eggermann et al., 2009]. 
Among the variable signs in patients with 
SRS, male genital abnormalities are present 
in about 40% of the male patients 
[Wakeling et al., 2017]. Bruce et al. [2009] 
measured the degree of methylation in SRS 
and non-SRS SGA patients and 
demonstrated the correlation between the 
H19 ICR hypomethylation and genital and 
skeletal defects, reinforcing the hypotheses 

that epigenetic defects may lead to 
hypospadias. 
Defects in the CUL7 gene are a known 
cause of 3M syndrome type 1 (OMIM 
#273750) and are responsible for 70% of 
the cases [Huber et al., 2011]. The protein 
encoded by CUL7 interacts with TP53, 
CUL9, and FBXW8 proteins. Mulibrey 
nanism (OMIM #253250) is a devastating 
disorder which is associated with mutations 
in the TRIM37 gene. TRIM37 encodes a 
protein of the tripartite motif (TRIM) 
family, whose members are involved in 
diverse cellular functions, such as 
developmental patterning and oncogenesis 
[Stelzer et al., 2016]. The proteins of TRIM 
and cullin families are ubiquitin ligases 
responsible for transcriptional regulation 
and posttranslational modification of 
proteins, involving ubiquitination and 
phosphorylation. The expression of these 
proteins are closely related to pre- and 
postnatal growth [Sarikas et al., 2011; 
Watanabe, and Hatakeyama, 2017]. 
However, the causative mechanism of 
hypospadias in cases with CUL7 and 
TRIM37 variants is not clear since this 
feature is not presented in most of the 
patients with these 2 syndromes. Studies of 
the role and regulation of DNA 
methylation, as well as its influence on the 
phenotype of specific disorders would be 
helpful to amplify our understanding about 
external genitalia development, 
contributing to expand the knowledge 
regarding the molecular etiology of 
hypospadias. 
In non-syndromic SGA children, 7 rare 
heterozygous variants (1 likely pathogenic, 
4 of uncertain significance, 1 likely benign, 
and 1 benign) in 6 DSD-related genes were 
identified in these patients. 
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Variants in the SRD5A2 gene cause 5α-
reductase type 2 deficiency, a 46,XY DSD 
condition associated with severe external 
genitalia undervirilization. The SRD5A2 
p.Gly196Ser heterozygous variant, found in 
one of our patients, was previously 
described in compound heterozygous state 
in 3 brothers with the diagnosis of 5α-
reductase 2 deficiency [Abacı et al., 2019]. 
A previous in vitro study showed that this 
variant drastically reduces the enzyme 
activity, probably leading to urogenital 
birth defects [Thigpen et al., 1992]. Since 
this is a biallelic pathogenic variant, it does 
not explain hypospadias by itself. 
Several genes and pathways are known to 
contribute to the etiology of hypospadias, 
including WNT, FGF, and BMP signaling 
pathways, homeobox genes, and others. 
Moreover, many hypotheses have been 
considered, such as genetic predisposition, 
inadequate 
testosterone/dihydrotestosterone 
production or action, and environmental 
influences [Baskin, 2000; Bouty et al., 
2015; van der Horst, and de Wall, 2017; 
Silver, 2004]. Environmental factors 
constantly implicated in hypospadias are 
low birth weight, maternal hypertension, 
and pre-eclampsia, suggesting that 
placental insufficiency may play an 
important role in hypospadias etiology for 
still unsolved mechanism [Fredell, 1998; 
Francois et al., 1999; Mendonca et al., 
2001; Fredell et al., 2002; de Andrade 
Machado Neto et al., 2005]. 
Two variants with uncertain significance 
were found in DHX37, a new established 
cause of autosomal dominant forms of 
46,XY DSD [da Silva et al., 2019; 
McElreavey et al., 2020]. However, the 
association of these variants with 

hypospadias in our patients could not be 
established without functional studies. 
WT1 encodes a transcription factor and has 
an essential role in the normal development 
of the urogenital system. Several variants in 
this gene have been associated with DSD 
phenotype [Stelzer et al., 2016; Mazen et 
al., 2018; Gomes et al., 2019]. Wang et al. 
[2004], evaluated 90 patients with 
hypospadias and identified WT1 
heterozygous variants in 3 patients with 
isolated hypospadias and in 1 patient with 
hypospadias and micropenis. The variant 
p.Cys350Arg found in a non-syndromic 
child from our cohort is a substitution of a 
conserved cysteine residue nearby the first 
zinc finger, which may interfere in the 
stabilization of this functional domain. 
However, ClinVar annotation regards this 
variant as VUS or likely benign, and it has 
been found in healthy individuals [Bodian 
et al., 2014]. Therefore, the variant 
p.Cys350Arg in WT1 is not a feasible cause 
of hypospadias in this child. 
Heritability of hypospadias is high, and the 
risk is estimated to be elevated 12- to 20-
fold among first-degree relatives [Harris, 
1990; Schnack et al., 2008; Carmichael et 
al., 2012; Ollivier et al., 2018]. Most 
evidence from family-based studies suggest 
polygenic inheritance of hypospadias, 
indicating that small effects of many genes 
and/ or environmental factors act in concert 
to increase the risk [Harris, 1990]. 
We did not find a common cause of 
hypospadias in syndromic and non-
syndromic SGA children. Even though the 
variants identified in syndromic children 
explain the syndrome, the mechanism 
responsible for hypospadias in these 
patients is still unclear. In the nonsyndromic 
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SGA children, no variants found could be 
considered the sole cause of hypospadias. 
 
Conclusion 
The molecular analyses of hypospadias 
associated with syndromic features should 
be guided by clinical suspicions. Moreover, 
a genetic defect that clarifies the etiology of 
hypospadias was not found in most of the 
nonsyndromic SGA children, supporting 
the hypothesis that multifactorial causes, 
new genes, and/or unidentified epigenetic 
defects may have an influence in this 
condition. 
 
Statement of Ethics 
This study was approved by the local 
medical ethics committee, and patients 
and/or guardians gave their informed 
written consent. The study was approved 
by Plataforma Brasil with the reference 
number 38680719.4.0000.0068. 

 
Conflict of Interest Statement 
The authors have no conflict of interest to 
declare. 
Funding Sources 
This study was financed in part by the 
Coordenaçao de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nivel Superior – Brazil 
(CAPES) – Finance Code 001. 
 
Author Contributions 
Data collection: B.L.B., N.L.G., R.L.B., 
J.A.D.F.Jr., M.Y.N., B.L.F., M.F.A.F., 
G.G.-Jr., E.M.F.C., S.D., A.A.L.J. 
Experiment conduction: B.L.B., M.Y.N., 
B.L.F., M.F.A.F., A.N., L.C.C. 
Data analysis: B.L.B., A.F.F.B., A.M.L. 
Study design: B.B.M.  
Contribution of samples: G.G.-Jr. 

Manuscript preparation: B.L.B., B.B.M. 
 
References 

Abacı A, Çatlı G, Kırbıyık, Şahin NM, Abalı ZY, 
Ünal E, et al. Genotype-phenotype correlation, 
gonadal malignancy risk, gender preference, and 
testosterone/dihydrotestosterone ratio in steroid 
5-alpha-reductase type 2 deficiency:  a 
multicenter study from Turkey. J Endocrinol 
Invest. 2019; 42: 453–70. 

Achermann JC, Domenice S, Bachega TA, Nishi 
MY, Mendonca BB. Disorders of sex 
development:  effect of molecular diagnostics. 
Nat Rev Endocrinol. 2015; 11: 478–88. 

Auton A, Auton A, Brooks LD, Durbin RM, 
Garrison EP, Kang HM, et al. A global reference 
for human genetic variation. Nature. 2015; 526: 
68–74. 

Bartholdi D, Krajewska-Walasek M, Ounap K, 
Gaspar H, Chrzanowska KH, Ilyana H, et al.  
Epigenetic mutations of the imprinted IGF2H19 
domain in Silver-Russell syndrome  
(SRS):  results from a large cohort of patients 
with SRS and SRS-like phenotypes. J Med Genet. 
2008; 46: 192–7. 

Baskin LS. Hypospadias and urethral development. J 
Urol. 2000; 163(3): 951–6. 

Bodian DL, McCutcheon JN, Kothiyal P, 
Huddleston KC, Iyer RK, Vockley JG, et al. 
Germline variation in cancer-susceptibility genes 
in a healthy, ancestrally diverse cohort:  
Implications for individual genome sequencing. 
PLoS One. 2014; 9: e94554. 

Bouty A, Ayers KL, Pask A, Heloury Y, Sinclair 
AH. The genetic and environmental factors 
underlying hypospadias. Sex Dev. 2015; 9: 239–
59. 

Brownstein CA, Beggs AH, Homer N, Merriman B, 
Yu TW, Flannery KC, et al. An international 
effort towards developing standards for best 
practices in analysis, interpretation and reporting 
of clinical genome sequencing results in the 
CLARITY Challenge. Genome  
Biol. 2014; 15: R53. 

Bruce S, Hannula-Jouppi K, Peltonen J, Kere J, 
Lipsanen-Nyman M. Clinically distinct 
epigenetic subgroups in Silver-Russell syndrome:  
The degree of H19 hypomethylation associates 
with phenotype severity and genital and skeletal 
anomalies. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94: 
579–87. 



DSD Variants in Small for Gestational Age Children with Hypospadias 

 

Carmichael SL, Shaw GM, Lammer EJ. 
Environmental and genetic contributors to 
hypospadias:  A review of the epidemiologic 
evidenc. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 
2012; 94: 499–510. 

Clayton PE, Cianfarani S, Czernichow P, Johannsson 
G, Rapaport R, Rogol A. Consensus statement:  
Management of the child born small for 
gestational age through to adulthood:  A 
consensus statement of the international societies 
of pediatric endocrinology and the growth 
hormone research society. J Clin Endocrinol 
Metab. 2007; 92: 804–10. 

da Silva TE, Gomes NL, Lerário AM, Keegan CE, 
Nishi MY, Carvalho FM, et al. Genetic evidence 
of the association of DEAH-box helicase 37 
defects with 46,XY gonadal dysgenesis spectrum. 
J Clin Endocrinol Metab. 2019; 104: 5923–34. 

de Andrade Machado Neto F, Moreno Morcillo A, 
Trevas Maciel-Guerra A, Guerra-Junior G. 
Idiopathic male pseudohermaphroditism is 
associated with prenatal growth retardation. Eur J 
Pediatr. 2005; 164: 287–91. 

Eggermann T, Gonzalez D, Spengler S, 
ArslanKirchner M, Binder G, Schönherr N. 
Broad clinical spectrum in Silver-Russell 
syndrome and consequences for genetic testing in 
growth retardation. Pediatrics. 2009; 123: e929–
31. 

Francois I, van Helvoirt M, de Zegher F. Male 
pseudohermaphroditism related to complications 
at conception, in early pregnancy or in prenatal 
growth. Horm Res. 1999; 51: 91–5. 

Fredell L, Lichtenstein P, Pedersen NL, Svensson J, 
Nordenskjöld A. Hypospadias is related to birth 
weight in discordant monozygotic twins. J Urol. 
1998; 160: 2197–9. 

Fredell L, Kockum I, Hansson E, Holmner S, 
Lundquist L, Läckgren G, et al. Heredity of 
hypospadias and the significance of low birth 
weight. J Urol. 2002; 167: 1423–7. 

Gomes NL, de Paula LCP, Silva JM, Silva TE, 
Lerário AM, Nishi MY, et al. A 46,XX testicular 
disorder of sex development caused by a Wilms’ 
tumour Factor-1 (WT1) pathogenic variant. Clin 
Genet. 2019; 95: 172–6 

Harris EL. Genetic epidemiology of hypospadias. 
Epidemiol Rev. 1990; 12: 29–40. 

Huber C, Munnich A, Cormier-Daire V. The 3M 
syndrome. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 
2011; 25: 143–51. 

Kalfa N, Philibert P, Sultan C. Is hypospadias a 
genetic, endocrine or environmental disease, or 

still an unexplained malformation? Int J Androl. 
2009; 32: 187–97. 

Lee PA, Chernausek SD, Hokken-Koelega ACS, 
Czernichow P. International Small for 
Gestational Age Advisory Board consensus 
development conference statement:  Management 
of short children born small for gestational age. 
Pediatrics. 2003; 111: 1253–61. 

Lerario AM, Mohan DR, Montenegro LR, Funari 
MFdeA, Nishi MY, Narcizo Ade M, et al. 
SELAdb:  A database of exonic variants in a 
Brazilian population referred to a quaternary 
medical center in São Paulo. Clinics (Sao Paulo). 
2020; 75: e1913. 

Mazen I, Hassan H, Kamel A, Mekkawy M, 
Mcelreavey K, Essawi M. WT1 gene mutation, 
p.R462W, in a 46,XY DSD patient from Egypt 
with gonadoblastoma and review of the literature. 
Sex Dev. 2018; 11: 280–3. 

McElreavey K, Jorgensen A, Eozenou C, Merel T, 
Bignon-Topalovic J, Tan DS, et al. Pathogenic 
variants in the DEAH-box RNA helicase DHX37 
are a frequent cause of 46,XY gonadal dysgenesis 
and 46,XY testicular regression syndrome. Genet 
Med. 2020; 22: 150–9. 

Mendonca BB, Billerbeck AE, De Zegher F. 
Nongenetic male pseudohermaphroditism and 
reduced prenatal growth. N Engl J Med. 2001; 
345: 1135. 

Naslavsky MS, Yamamoto GL, de Almeida TF, 
Ezquina SAM, Sunaga DY, Pho N, et al.  
Exomic variants of an elderly cohort of Brazilians 
in the ABraOM database. Hum Mutat. 2017; 38: 
751–63. 

Ollivier M, Paris F, Philibert P, Garnier S, Coffy A, 
Fauconnet-Servant N, et al. Family history is 
underestimated in children with isolated 
hypospadias:  A french multicenter report of 88 
families. J Urol. 2018; 200: 890–4. 

Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, 
GastierFoster J, et al. Standards and guidelines 
for the interpretation of sequence variants:  A 
joint consensus recommendation of the American 
College of Medical Genetics and Genomics and 
the Association for Molecular Pathology. Genet 
Med. 2015; 17: 405–24. 

Sarikas A, Hartmann T, Pan ZQ. The cullin protein 
family. Genome Biol. 2011; 12: 220–12. 

Schnack TH, Zdravkovic S, Myrup C, Westergaard 
T, Christensen K, Wohlfahrt J, et al. Familial 
aggregation of hypospadias:  A cohort study. Am 
J Epidemiol. 2008; 167: 251–6. 



DSD Variants in Small for Gestational Age Children with Hypospadias 

 

Silver RI.Endocrine abnormalities in boys with 
hypospadias. In:  Advances in Experimental 
Medicine and Biology. New York:  Springer 
LLC;  2004. p. 45–72. 

Stelzer G, Rosen N, Plaschkes I, Zimmerman S, 
Twik M, Fishilevich S, et al. The GeneCards 
Suite:  From gene data mining to disease genome 
sequence analyses. Curr Protoc Bioinformatics. 
2016; 54: 1. 

Thigpen AE, Davis DL, Milatovich A, Mendonca 
BB, Imperato-McGinley J, Griffin JE, et al. 
Molecular genetics of steroid 5 alpha-reductase 2 
deficiency. J Clin Invest. 1992; 90: 799–809. 

van der Horst HJ, de Wall LL. Hypospadias, all there 
is to know. Eur J Pediatr. 2017; 176: 435– 41. 

Wakeling EL, Brioude F, Lokulo-Sodipe O, 
O’Connell SM, Salem J, Bliek J, et al. Diagnosis 
and management of Silver–Russell syndrome:  
first international consensus statement. Nat Rev 
Endocrinol. 2017; 13: 105–24. 

Wang Y, Li Q, Xu J, Liu Q, Wang W, Lin Y, et al. 
Mutation analysis of five candidate genes in 
Chinese patients with hypospadias. Eur J Hum 
Genet. 2004; 12: 706–12. 

Watanabe M, Hatakeyama S. TRIM proteins and 
diseases. J Biochem. 2017; 161: 135–44. 

White S, Hewitt J, Turbitt E, Van Der Zwan Y, 
Hersmus R, Drop S, et al. A multi-exon deletion 
within WWOX is associated with a 46,XY 
disorder of sex development. Eur J Hum Genet. 
2012; 20: 348–51. 

Yang C, Zhang Y, Song Z, Yi Z, Li F. Novel 
compound heterozygous mutations in the WWOX 
gene cause early infantile epileptic encephalopathy. 
Int J Dev Neurosci. 2019; 79: 45–8. van der Zanden 
LF, van Rooij IA, Feitz WF, Franke B, Knoers NV, 
Roeleveld N. Aetiology of hypospadias:  a 
systematic review of genes and environment. Hum 
Reprod Update. 2012; 18: 260–83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


