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SÍNDROME DE NOONAN


Jacqueline Noonan (1962)
– 9 crianç
crianças
– Fenó
Fenótipo ≈ síndrome de
Turner associado a
estenose valvular pulmonar
e malformaç
malformações não
cardí
cardíacas
– Ambos sexos, carió
cariótipo
normal
– Defeito poderia ser herdado

SÍNDROME DE NOONAN



Epônimo proposto por
Optiz (1965)

NOONAN

GENÉ
GENÉTICA
 Heranç
Herança autossômica dominante
 Maioria dos casos esporá
esporádicos
 Incidência: 1:10001:1000-1:2500 nascidos vivos
♂=♀
 Fenó
Fenótipo muda significativamente com o

tempo

– Manifestaç
Manifestações sutis em adultos
 Grande



GENÉ
GENÉTICA

Tirosina fosfatase
SHPSHP-2

Mutaç
Mutações gene PTPN11
(12q24.1)
–
–
–

+ 50% dos pacientes
> prevalência em casos familiares
Correlaç
Correlação genó
genótipotipo-fenó
fenótipo
 70,6% dos pacientes com
estenose pulmonar
 5,9% dos pacientes com
miocardiopatia hipertró
hipertrófica
 Alteraç
Alterações hematoló
hematológicas
(diá
(diátese hemorrá
hemorrágica,
leucemia mielomonocí
mielomonocítica
juvenil



Mutaç
Mutações gene NF1



Mutaç
Mutações no gene KRAS

– Sd NeurofibromatoseNeurofibromatose-Noonan

variedade de expressão
Nat Genet 2001;29:465-8

Arch Dis Child 2001; 84:440-3

Am J Med Genet 2005;136A:242-5
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NOONAN

ACHADOS CLÍ
CLÍNICOS










Pré
Pré-natal - polidrâmnio (1/3),
higroma cístico nucal (13(13-14 sem),
linfedema
Pescoç
Pescoço curto com redundância de
pele e pterygium colli
Tórax largo
Face – micrognatia,
micrognatia, implantaç
implantação
baixa de orelhas e rotaç
rotação
posterior
Olhos - fenda palpebral antiantimongoló
mongolóide, ptose,
ptose, hipertelorismo,
hipertelorismo,
pregas epicânticas
Alteraç
Alterações oftalmoló
oftalmológicas e
ortó
ortópticaspticas- estrabismo, erros
refraç
ç
ão,
ambliopia,
refra
ambliopia, nistagmo,
nistagmo,
catarata, panuveite,
panuveite, hipoplasia n.
óptico, coloboma



Defeitos cardí
cardíacos (80%)
– ESTENOSE PULMONAR (vá
(válvula displá
displásica)
sica)
– Cardiomiopatia hipertró
hipertrófica – 20 a 30%



Alteraç
Alterações não cardí
cardíacas
– Hepatoesplenomegalia (25%)
– Problemas de pele
– Trombocitopenia,
Trombocitopenia, defeitos funç
função plaquetá
plaquetária,
ria,
deficiência parcial fatores XI e VIII



Alteraç
Alterações linfá
linfáticas – 20%
– Linfangiectaisa intestinal e pulmonar
– Quilo tó
tórax



Desenvolvimento mental
–
–
–
–




Hipotonia muscular – atraso motor
Dificuldade aprendizagem
Retardo mental leve
Surdez

Criptorquidia
Surdez

NOONAN

CRESCIMENTO







Peso e comprimento ao nascer normais
Crescimento ↓ nos 1os meses
BAIXA ESTATURA – 80%
IO atrasada
Atraso puberal
EF
– 30% normal
– ♂ 162,5cm (150(150-175)
– ♀ 152,7cm (145(145-165)
Ranke, Euro J Pediat 1988;148: 220-227
Noonan, Am J Med Genet 2003; 123A: 68-71

NOONAN

NOONAN

TRATAMENTO COM GH

TRATAMENTO COM GH

 Estudos

clí
clínicos

– Dose: 0,043mg
0,043mg//Kg/dia
Kg/dia
– Número pequeno de pacientes
– A curto prazo (1 a 4 anos)
 ↑VC e melhora escore Z altura

– Resultados a longo prazo insuficientes
 EF ?





Estudo multicêntrico,
multicêntrico, GH durante 3 anos
23 crianç
crianças (16M e 7F), 9,3±
9,3±2,6anos (4,8(4,8-13,7) tratadas
8 crianç
crianças (6M
(6M e 1F), 9,0±
9,0±4,1anos (4,1(4,1-14,8) não tratadas
ANTES

1° ANO 2° ANO

3° ANO

VC
4,4±
4,4±1,7 8,4±
8,4±1,7 6,2±
6,2±1,7 5,8±
5,8±1,8
Altura (cm) 116,1±
137,3±
116,1±13,2
137,3±14,0
DP altura

-2,7±
2,7±0,4

-1,9±
1,9±0,9

GH não teve efeito anabó
anabólico na espessura do miocá
miocárdico
Nenhum paciente desenvolveu miocardiopatia hipertró
hipertrófica
MacFarlane et al , JCEM 2001; 86: 19531953-1956
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NOONAN

NOONAN

TRATAMENTO COM GH

GENÓ
GENÓTIPO E CRESCIMENTO

 66

pacientes (54M) tratados com GH
 Melhora VC a curto prazo
 ↓ efeito a longo prazo
 Sem melhora da EF

Kirk et al, Arch Dis Child 2001;84: 440440-443




Estudo prospectivo multicêntrico,
multicêntrico, GH durante 2 anos
35 crianç
crianças (20 M+ x 15 M-)
– M+

< comprimento nascimento (PIG)
BE mais acentuada aos 6 anos
< catchcatch-up growth com GH
Níveis mé
médios de IGFIGF-I e ASL ↓ → normalizaram com GH
IGFBPIGFBP-3 normal
– Não houve ↑ índice massa ventricular durante tratamento

Crescimento de pacientes M+ é reduzido e respondem
menos ao GH que pacientes MNíveis ↓IGFIGF-I e ASL com IGFBPIGFBP-3 normal nas M+ poderia
explicar crescimento reduzido e sugerir uma RESISTÊNCIA
ao GH (pó
(pós-receptor)
Limal et al, JCEM 2006;91:30091:300-306

MUTAÇ
MUTAÇÕES PTPN11

RESISTÊNCIA PARCIAL AO GH



11 crianç
crianças pré
pré-púberes tratadas com GH durante 1 ano
Compara secreç
secreção de GH, ní
níveis de IGFIGF-I/IGFBPI/IGFBP-3 de
crianç
crianças com Noonan M+(PTPN11) x MM– M+

> freqü
freqüência de estenose pulmonar (81 x 15%), defeitos
septais (63 x 15%)
< idade (5,1±
(5,1±2,7 x 10,3±
10,3±5,2a)
IGFIGF-I e IGFBPIGFBP-3 mais baixos
> ní
níveis de GH noturno e pós-arginina (p≥
(p≥0,075)
mudanç
mudança score z (+0,66±
(+0,66±0,21 x +1,26±
+1,26±0,36)

SÍNDROME DE
SILVER-RUSSELL

M+ SHP2 na sí
síndrome de Noonan causaria leve resistência

ao GH por um defeito de sinalizaç
sinalização pó
pós-receptor, que
parece ser parcialmente compensada por ↑ secreç
secreção de GH
Este defeito pode contribuir para a BE em crianç
crianças com
mutaç
mutações SHP2 e sua resposta inadequada ao rGH
Binder et al, JCEM 2005;90:5377-81

HISTÓ
HISTÓRICO
 Silver et al (1953)
– 2 casos




Hemihipertrofia
Baixa Estatura
↑ Gn uriná
urinárias

– 1964
 16 casos novos +
revisão de 6 casos
 Ampla variaç
variação de
expressão

 Russell (1954)
– 5 casos





Caracterí
Características faciais
CIUR
Retardo crescimento
Hemiatrofia leve (n=2)

 1970
– Sd SilverSilver-Russell

SSR

Crité
Critérios Diagnó
Diagnósticos
 Pequeno

para a idade gestacional (PIG)
 Baixa estatura
 Face caracterí
característica
– Triangular, mandí
mandíbula pequena, cantos da
boca voltados para baixo, implantaç
implantação baixa
das orelhas, fronte proeminente
 Clinodactilia

do 5º
5º dedo

 Assimetria
Lai et al, Arch Dis Child 1994;71:90-6
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PIG
RN com estatura e/ou peso < que o
esperado para a IG (< -2DP ou p3)
 3-10% de todos os RN são PIG
 Ambiente intra útero adverso - potenciais
complicaç
complicações na vida adulta

Peso e Comprimento
ao Nascer
21 crianças com SSR



– 1010-15% não apresentam catchcatch-up growth
 BE na vida adulta

– Síndrome metabó
metabólica
 HAS, doenç
doença cardiovascular, DM 2, dislipidemia

– Funç
Função gonadal

•

Média ± DP
Idade
Gestacional

36,6±
36,6±3,7sem
(28 - 40*)

Peso nascer
(n=21)

1835,8±
1835,8±68,6g
(790 – 2750)

Comprimento
nascer (n=16)

41,5±
41,5±4,08cm
(31 – 47)

•
••
••
••

•
•

•

••
• •
• •

•

•

• •

°

°
°°
°

°

 Adrenarca precoce, SOP, anovulaç
anovulação

°
°
°
° °
°
°
°

°

*9 < 37 semanas de IG

°

Usher & McLean
J Pediatr 1969;74:901-10

SSR

CRESCIMENTO







BE para a idade gestacional
VC baixa para a idade - desvio progressivo
do crescimento
Baixa estatura
Problemas alimentares
Estirão puberal precoce e de menor
magnitude; avanç
avanço rá
rápido da IO
Estatura final < –3,6 DP da mé
média
– ♂: 149,5 ± 7,8cm
– ♀: 139,7 ± 7,4cm
Horm Res 1994;41:21994;41:2-4

Gêmeas
5a5m
105cm

91cm

●
●

Face caracterí
característica
CRESCIMENTO DE 21 PACIENTES COM SSR
Sexo

15 M / 6 F

Idade

5,5±
5,5±3,4 (1,5 a 15,7)

Escore z altura

–3,71 ± 1,22 (–
(–2,14 a –7,24)

Escore z peso

–3,38 ± 1,23 (–0,06 a -4,86)

VC (cm/ano)

6,88 ± 2,95

Altura mãe (n=15)
Altura pai (n=14)

159,8 ± 5,4 (-0,67 ± 0,91)
0,91)
173,6 ± 9,2 ((-0,18 ± 1,39)

1atingiu EF com z escore = -7,24 (113,7cm)
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Clinodactilia
Face caracterí
característica

Assimetria

SSR

OUTROS ACHADOS



Manchas café
café au lait
Genitais

 Renais
 Problemas alimentares
 Hipoglicemia,
Hipoglicemia, sudorese noturna
 Menor capacidade cognitiva
 Sindactilia,
Sindactilia, 5º
5º quirodá
quirodáctilo curto, prega

simiesca, braquidactilia

SSR

SILVERSILVER-RUSSELL




Incidência: 1:50.000 – 1:100.000
Etiologia: desconhecida, esporá
esporádica
Gené
Genética
– Disomia do 7p11.27p11.2-p13 e 7q317q31-qter materno (10%)
– Mutaç
Mutação na região ICR1 (11p15) Nat Genet 2005;37:1003-7
 Controle crescimento fetal ?
 Prová
Provável downdown-regulation na expressão de IGFIGF-2 ?

EIXO GHGH-IGF
 Secreção

de GH com freqüência é anormal

– Pulso noturno único de GH
– Freqüência ↑ de pulsos de < amplitude
Stanhope et al, Acta Paediatr Scand (Suppl)1989;349:47-52
Boguszewski et al, J Clin Endocrinol Metab 1995;80:2599-606
Albertsson-Wikland et al, 1998

JCEM 2006;47092006;4709-12





Predomí
Predomínio no sexo masculino
Manifestaç
Manifestação grave de CIUR
Na maioria dos estudos os pacientes são
analisados conjuntamente com as crianç
crianças com
CIUR por outras causas

 Episódios

de hipoglicemia noturna

 Tratamento

com GH?
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TRATAMENTO COM GH




EFICÁ
EFICÁCIA DO TRATAMENTO

O GH melhora o
crescimento de crianç
crianças que
nasceram PIG,
independente da secreç
secreção
de GH
2001 – aprovado pelo FDA

 DoseDose-dependente

– 0,033 x 0,067 mg/kg/dia
mg/kg/dia (0,2 UI)
 Idade
 Déficit

– PIG, inclusive SSR
– Ausência de catchcatch-up growth
até
até os 2 anos
– BE persistente ou abaixo do
potencial gené
genético
– Dose: 0,48mg
0,48mg//Kg/sem,
Kg/sem,
7x/sem, SC

 Melhores

curto prazo (2 a 7 anos)

TRATAMENTO COM GH
 Não

parece alterar proporções
corpóreas após 6 anos de tratamento

– ↑VC e melhora SDS altura
Rakover et al, Eur J Pediatr 1996;155:851-7
Albanese et al, Horm Res 1997;48:173-7
Azcona et al, Horm Res 1999;51:47-9

A

preditores de resposta

– 1º ano: dose
– 2º ano: VC no 1º
1º ano de tratamento

RESULTADOS
TRATAMENTO COM GH
A

de altura em relaç
relação ao alvo

Sas et al, Clin Endocrinol 2000;53:675-81

longo prazo (7 a 9 anos)

– Melhora da EF
Albanese et al, Horm Res 1997;48:173-7

 Efeito

positivo na composiç
composição corpó
corpórea,
PA, metabolismo lipí
lipídico
JCEM 2000;85:37862000;85:3786-92

– 85% atingem EF > -2SD
Van Pareren et al, JCEM 2003;88:3584-90

RESPONSE TO GROWTH HORMONE TREATMENT IN SILVER-RUSSEL SYNDROME

RESULTADOS

Beserra, Izabel C. R¹; Ribeiro, Márcia G.²; Vaisman, Mário³; Guimarães, Marília M.¹,³
Pediatric Endocrinology¹ and Genetics² Divisions of Martagão Gesteira Institute of Child Welfare and Pediatrics
Division of Endocrinology³ of Clementino Fraga Filho Hospital
Federal University of Rio de Janeiro – Brazil

The GV pre-treatment showed values between 1.95cm/y and 7.88 cm/y, and height SD score
between -6.53 and -2.5 (-3.87 ± 1.28). After 6 months treatment it was observed three
individuals (37%) with the same GV and 5 (63%) with an increased GV, even though one of
them increased just 3cm/year. For the others individuals GV increasing was more then twice.
After treatment half of individuals (n=4) had their height improved at least 0.5 SD score and for
another half of them no changes. The height SD score mean was found -3.35 ± 0.905. It was
found the younger children showed the highest values for pre-treatment GV and no changes
with treatment. Exactly facing differently the literature where the younger children have better
response to rGH.

Growth Velocity
18.00
16.00
Growth Velocity (cm/year)

It was selected eight children from 2 to 8 years old, prepubertal condition and height SD score
below -2.5. Growth Velocities (GV) were calculated over a pre-treatment observation period of
6 months. Laboratory tests and diagnostic imaging were performed at the beginning of
treatment. Exclusion criteria were hypothyroidism, chronic diseases or malignancies. The
University Hospital Ethics Committee approved the study and written informed consent was
obtained from the parents. All the children were submitted to subcutaneous rGH treatment on
0.05mg/Kg daily dose for 6 months. The number of returned empty bottles evaluated the
compliance every month. A before and after treatment account of GV and height SD score
were performed.

14.00
Patient 1
Patient 2

12.00

Patient 3
10.00

Patient 4
Patient 5
Patient 6

8.00
,

Patient 7

6.00

Patient 8
4.00
2.00
0.00
0 months

6 months
Months

Horm Res 2005;6(suppl1):300
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RESULTADOS
Patient Gender Age
(y.o)
y.o)
1
2
3
4
5
6
7
8

Male
Male

3,75
2,08

Female 4,42
Male 6,42
Male 7,83
Male
Male

4,0
8,50
Female 8,67

GV 1
(cm/year)
7,38

Height 1
(SDS)
-3,44

5,0
7,88
5,23
4,4
4,90

Height 2
(SDS)
-3,01

-2,50
-3,38

6,4
8,0

-2,80
-3,16

-2,70
-4,71

8,18
10,08
15,8

-2,41
-4,27

-4,08
-3,67

1,95
3,2

GV 2
(cm/year)
7,52

-6,53

-2,79
-3,19

9,4
14,7

-3,87 ± 1,28

-5,14
-3,35 ± 0,90

McCUNE ALBRIGHT

Gene GNAS1

 Doenç
Doença

rara, esporá
esporádica
 Trí
í
ade
clá
á
ssica
Tr
cl

Mutação ativadora
Arg - His
Cys
Gly
Ser
Leu
Pro

Gsα
Gsα
Sinalizaç
Sinalização dos receptores
hormônios proté
protéicos

– Displasia fibrosa poliostó
poliostótica
– Hiperpigmentaç
Hiperpigmentação da pele

Mutações + no tecido afetado
(Baixa sensibilidade leucócitos
periféricos – 20%)

 Manchas café
café-auau-lait

Função autônoma

– Endocrinopatias perifé
periféricas
 Puberdade precoce em meninas (87%)
 Outras

 Manifestaç
Manifestações

SÍNDROME DE McCUNE
ALBRIGHT

nãonão-endó
endócrinas

Ativaç
Ativação receptor na ausência
de ativadores especí
específicos

Proliferação celular

Hipersecreção hormonal

Manifestações clínicas

– Disfunç
Disfunção hepatobiliar
 Fatores de risco para morte precoce

JCEM 2004;89:2107-13

McCUNE ALBRIGHT
 Mutaç
Mutações

SÍNDROME DE McCUNE ALBRIGHT
 Espectro

– Afetam embriogênese precoce
– Mosaicismo celular
– Manifestaç
Manifestações clí
clínicas são individuais e
dependem da distribuiç
distribuição de cé
células
afetadas
– Amplo espectro de sinais e sintomas
clí
clínicos
 Endó
Endócrinos
 NãoNão-endó
endócrinos
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MAS

DISPLASIA FIBROSA








Lesões focais, benignas
OriginamOriginam-se na medula e gradualmente se
expande concentricamente para a cortical
substituindo o tecido ósseo normal por fibroso
Considerada entidade per se associada a MAS
Prevalência: 4646-98%
Maioria poliostó
poliostótica,
tica, 1/3 monostó
monostótica
Iní
Início dos sintomas no lactente

DISPLASIA FIBROSA


Localizaç
Localização das lesões
– Fêmur → crânio e
esqueleto axial



Fraturas



Deformidades, dor óssea
Sd compressão

– Pico incidência: 77-12 anos


– Seio esfenó
esfenóide e etmó
etmóide
→ obstruç
obstrução nasal → rinite
crônica

MAS

MAS

MANCHAS CAFÉ
CAFÉ-AUAU-LAIT









Prevalência: 53,153,1-92,5%
Aparecem durante a infância
↑ e progressão nos 1os meses
Tamanho e no variá
variáveis
Bordas irregulares
(“Costa do Maine”
Maine”)
Maioria unilateral
Raramente na linha mé
média
+ comum região lombolombo-sacra
e glú
glúteo

MAS







Endocrinopatia mais + freqü
freqüente em ♀ com MAS
Prevalência: 6464-79%
Idade: 50% < 4 anos (2,8±
(2,8±2,3a)
Sangramento menstrual
Curso cí
cíclico
Múltiplos cistos ovarianos autônomos
–
–
–




PUBERDADE PRECOCE

Secretam E, Gn pré
pré-puberais
Aumentam e regridem espontaneamente
Paralelo com o curso clí
clínico de hiperestrogenismo

Avanç
Avanço da IO → ativaç
ativação do eixo → ciclos ovulató
ovulatórios
EF normal se associada a produç
produção autônoma de GH



Endocrinopatias
–
–
–
–
–
–

Puberdade precoce
Hipertireoidismo
Excesso de GH
Hiperprolactinemia
Hipercortisolismo
hiperparatireoidismo



Iní
Início geralmente infância
Funç
Função autônoma e excessiva



Isoladas ou combinadas



– Níveis de trofinas - normais ou ↓

MAS


PUBERDADE PRECOCE

Meninos
–
–
–
–
–
–

Raro
Prevalência: 15%
Idade: 6,9±
6,9±2,7 anos
↑ assimé
assimétrico dos testí
testículos
Sintomas ≈ testotoxicose familiar
US – spots hiperecogênicos
múltiplos bilaterais
 Microlití
Microlitíase testicular
– Bió
Biópsia testicular - ↑ túbulos
seminí
seminíferos e hiperplasia das cel.
Leydig

J Pediatr 2004;145:6702004;145:670-2
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PUBERDADE PRECOCE

MAS

TRATAMENTO
 Cistos

ovarianos

– Benignos
– Crescimento x regressão
– Indicaç
Indicação tratamento

 TRATAMENTO

– Inibidores da aromatase (Testolactona)
Testolactona)
– AntiAnti-estrogênicos (Tamoxifen)
Tamoxifen)
– CETOCONAZOL

 Clí
Clínica: ↑ VC, IO
 Sangramento vaginal
 Distú
Distúrbios psicoló
psicológicos

– Cirurgia laparoscó
laparoscópica
 Mínima agressão cirú
cirúrgica
 Amostras de tecido para aná
análise molecular
 Excisão de áreas hiperativas

MAS

PP


HIPERSECREÇ
HIPERSECREÇÃO DE GH E PRL

Evoluç
Evolução em adolescentes e adultas jovens
Hiperfunç
Hiperfunção ovariana autônoma persistente
HiperHiper-estrogenismo intermitente
Gns ↓ ou ausentes e/ou cistos ovarianos

Hiperplasia endomé
endométrio e uterino
Cistos ovarianos
↓ Ovulaç
Ovulação
Doenç
Doença mamá
mamária



GIGANTISMO



– Prevalência: 4,44,4-37,7%
–>♂
– Iní
Início dos sinais adolescência
– Progressão lenta
– Piora displasia óssea →
surdez e perda visual
– 65% evidência
radioló
radiológica de tumor
hipofisá
hipofisário
– EF N se associado a PP

EXCESSO PRL
– Prevalência: 1,71,7-17%
– 80% dos com ↑ GH
(30(30-40% na acromegalia)

–
–
–
–

Progressão lenta
Galactorré
Galactorréia
Atraso puberal
Oligo/amenorr
éia
Oligo/amenorré

MAS

MAS

GIGANTISMO / HIPERPROLACTINEMIA

GIGANTISMO / HIPERPROLACTINEMIA

 TRIAGEM

– IGFIGF-I e PRL
– TOTG

 SUSPEITA

– Teste TRH
– GH overnight
– RM

 TRATAMENTO

– Clí
Clínico
 Bromocriptina,
Bromocriptina, Octreotide
 Carbegolina
 (Pegvisomant)
Pegvisomant) – sem experiência na MAS

– ContraContra-indicado
 Cirurgia trans esfenoidal - DF na base do
crânio
 Radioterapia x osteossarcoma

JPEM 2006;19:623-625
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MAS










HIPERTIREOIDISMO

Prevalência: 2,7 - 21,9%, >♀
>♀
Idade mé
média iní
início = 10 anos (nasc
(nasc a 48a)
Produç
Produção autônoma de HT
Assintomá
Assintomático → crise tireotó
tireotóxica
Bócio (71,4%)
TSH suprimido, T3 ↑, T4 e Tg N
US - 35% nó
nódulos ou cistos
Histologia – hiperplasia multinodular,
multinodular, bó
bócio coló
colóide,
adenoma folicular
Tratamento
– Pacientes sintomá
sintomáticos
– Tireoidectomia ou I

MAS









HIPERCORTISOLISMO

Prevalência: 1,71,7-7,5%
>♂
Manifestaç
Manifestação no perí
período neonatal e lactente
Geralmente 1a manifestaç
manifestação de MAS
Fraturas espontâneas e atraso IO, nefrocalcinose
ACTH ↓ e cortisol não suprime com
dexametasona
Maioria hiperplasia adrenal macronodular
Tratamento
– Adrenalectomia
– Metirapona?
Metirapona?

MAS

OUTRAS MANIFESTAÇ
MANIFESTAÇÕES ENDÓ
ENDÓCRINAS


HIPERPARATIREOIDISMO
– Rara
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