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�� ObjetivosObjetivos
–– Descrever as principais caracterDescrever as principais caracteríísticas clsticas clíínicas nicas 
diagndiagnóósticas e evolutivas de cada ssticas e evolutivas de cada sííndrome e ndrome e 
suas interasuas interaçções com a endocrinologiaões com a endocrinologia
�� NOONANNOONAN
�� SILVERSILVER--RUSSELLRUSSELL
�� McCUNEMcCUNE ALBRIGHTALBRIGHT

SSÍÍNDROME DE NOONANNDROME DE NOONAN

SSÍÍNDROME DE NOONANNDROME DE NOONAN
�� Jacqueline Jacqueline NoonanNoonan (1962)(1962)

–– 9 crian9 crianççasas
–– FenFenóótipo tipo ≈≈ ssííndrome de ndrome de 

TurnerTurner associado a associado a 
estenose valvular pulmonar estenose valvular pulmonar 
e malformae malformaçções não ões não 
cardcardííacasacas

–– Ambos sexos, cariAmbos sexos, carióótipo tipo 
normalnormal

–– Defeito poderia ser herdado Defeito poderia ser herdado 

�� EpônimoEpônimo proposto por proposto por 
OptizOptiz (1965)(1965)

NOONANNOONAN
GENGENÉÉTICATICA

�� HeranHerançça autossômica dominantea autossômica dominante
�� Maioria dos casos esporMaioria dos casos esporáádicosdicos
�� Incidência: 1:1000Incidência: 1:1000--1:2500 nascidos vivos1:2500 nascidos vivos
�� ♂♂ = = ♀♀
�� FenFenóótipo muda significativamente com o tipo muda significativamente com o 
tempotempo
–– ManifestaManifestaçções sutis em adultosões sutis em adultos

�� Grande variedade de expressãoGrande variedade de expressão

GENGENÉÉTICATICA

Nat Genet 2001;29:465-8 Arch Dis Child 2001; 84:440-3 Am J Med Genet 2005;136A:242-5

�� MutaMutaçções gene PTPNões gene PTPN1111
(12q24.1)(12q24.1)
–– + 50% dos pacientes+ 50% dos pacientes
–– > prevalência em casos familiares> prevalência em casos familiares
–– CorrelaCorrelaçção genão genóótipotipo--fenfenóótipotipo

�� 70,6% dos pacientes com 70,6% dos pacientes com 
estenose pulmonarestenose pulmonar

�� 5,9% dos pacientes com 5,9% dos pacientes com 
miocardiopatiamiocardiopatia hipertrhipertróóficafica

�� AlteraAlteraçções hematolões hematolóógicas gicas 
(di(diáátese hemorrtese hemorráágica, gica, 
leucemia leucemia mielomonocmielomonocííticatica
juvenil juvenil 

�� MutaMutaçções gene NF1ões gene NF1
–– SdSd NeurofibromatoseNeurofibromatose--NoonanNoonan

�� MutaMutaçções no gene KRASões no gene KRAS

Tirosina fosfatase
SHPSHP--22
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NOONANNOONAN
ACHADOS ACHADOS CLCLÍÍNICOSNICOS

�� PrPréé--natal natal -- polidrâmniopolidrâmnio (1/3), (1/3), 
higromahigroma ccíístico stico nucalnucal (13(13--14 sem), 14 sem), 
linfedemalinfedema

�� PescoPescoçço curto com redundância de o curto com redundância de 
pele e pele e pterygiumpterygium collicolli

�� TTóórax largorax largo
�� Face Face –– micrognatiamicrognatia, implanta, implantaçção ão 

baixa de orelhas e rotabaixa de orelhas e rotaçção ão 
posterior posterior 

�� Olhos Olhos -- fenda palpebral antifenda palpebral anti--
mongolmongolóóide, ide, ptoseptose, , hipertelorismohipertelorismo, , 
pregas pregas epicânticasepicânticas

�� AlteraAlteraçções oftalmolões oftalmolóógicas e gicas e 
ortortóópticaspticas-- estrabismo, erros estrabismo, erros 
refrarefraçção, ão, ambliopiaambliopia, , nistagmonistagmo, , 
catarata, catarata, panuveitepanuveite, , hipoplasiahipoplasia n. n. 
óóptico, ptico, colobomacoloboma

�� Defeitos cardDefeitos cardííacos (80%)acos (80%)
–– ESTENOSE PULMONAR (vESTENOSE PULMONAR (váálvula lvula displdispláásicasica))
–– CardiomiopatiaCardiomiopatia hipertrhipertróófica fica –– 20 a 30%20 a 30%

�� AlteraAlteraçções não cardões não cardííacasacas
–– HepatoesplenomegaliaHepatoesplenomegalia (25%)(25%)
–– Problemas de peleProblemas de pele
–– TrombocitopeniaTrombocitopenia, defeitos fun, defeitos funçção ão plaquetplaquetááriaria,  ,  

deficiência parcialdeficiência parcial fatores XI e VIIIfatores XI e VIII
�� AlteraAlteraçções linfões linfááticas ticas –– 20%20%

–– LinfangiectaisaLinfangiectaisa intestinal e pulmonarintestinal e pulmonar
–– Quilo tQuilo tóórax rax 

�� Desenvolvimento mentalDesenvolvimento mental
–– Hipotonia muscular Hipotonia muscular –– atraso motoratraso motor
–– Dificuldade aprendizagem Dificuldade aprendizagem 
–– Retardo mental leveRetardo mental leve
–– Surdez Surdez 

�� Criptorquidia Criptorquidia 
�� SurdezSurdez

NOONANNOONAN
CRESCIMENTOCRESCIMENTO

�� Peso e comprimento ao nascer normaisPeso e comprimento ao nascer normais
�� Crescimento Crescimento ↓↓ nos 1nos 1osos mesesmeses
�� BAIXA ESTATURA BAIXA ESTATURA –– 80%80%
�� IO atrasadaIO atrasada
�� Atraso Atraso puberalpuberal
�� EFEF

–– 30% normal30% normal
– ♂ 162,5cm (150162,5cm (150--175)175)
– ♀ 152,7cm (145152,7cm (145--165)165)

Ranke, Euro J Pediat 1988;148: 220-227 
Noonan, Am J Med Genet 2003; 123A: 68-71

NOONANNOONAN
TRATAMENTO COM GHTRATAMENTO COM GH

�� Estudos clEstudos clíínicosnicos
–– Dose: 0,043Dose: 0,043mgmg//KgKg/dia/dia
–– NNúúmero pequeno de pacientes mero pequeno de pacientes 
–– A curto prazo (1 a 4 anos)A curto prazo (1 a 4 anos)

�� ↑↑VC e melhora escore Z alturaVC e melhora escore Z altura

–– Resultados a longo prazo insuficientesResultados a longo prazo insuficientes
�� EF ?EF ?

NOONANNOONAN
TRATAMENTO COM GHTRATAMENTO COM GH

�� Estudo Estudo multicêntricomulticêntrico, GH durante 3 anos, GH durante 3 anos
�� 23 crian23 criançças (16M e 7F), 9,3as (16M e 7F), 9,3±±2,6anos (4,82,6anos (4,8--13,7) tratadas 13,7) tratadas 
�� 8 crian8 criançças (as (6M e 1F), 9,06M e 1F), 9,0±±4,1anos (4,14,1anos (4,1--14,8) não tratadas14,8) não tratadas

5,85,8±±1,81,86,26,2±±1,71,78,48,4±±1,71,74,44,4±±1,71,7VCVC

137,3137,3±±14,014,0116,1116,1±±13,213,2Altura (cm)Altura (cm)

22°° ANOANO11°° ANOANO

DP alturaDP altura --1,91,9±±0,90,9--2,72,7±±0,40,4

33°° ANOANOANTES ANTES 

GH não teve efeito anabGH não teve efeito anabóólico na espessura do lico na espessura do miocmiocáárdicordico
Nenhum paciente desenvolveu Nenhum paciente desenvolveu miocardiopatiamiocardiopatia hipertrhipertróóficafica

MacFarlaneMacFarlane etet alal , , JCEM JCEM 20012001; ; 86: 195386: 1953--19561956
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NOONANNOONAN
TRATAMENTO COM GHTRATAMENTO COM GH

�� 66 pacientes (54M) tratados com GH66 pacientes (54M) tratados com GH
�� Melhora VC a curto prazoMelhora VC a curto prazo
�� ↓↓ efeito a longo prazoefeito a longo prazo
�� Sem melhora da EFSem melhora da EF

KirkKirk etet alal, , Arch Arch DisDis Child  Child  2001;84: 4402001;84: 440--443443

NOONANNOONAN
GENGENÓÓTIPO E CRESCIMENTOTIPO E CRESCIMENTO

�� Estudo prospectivo Estudo prospectivo multicêntricomulticêntrico, GH durante 2 anos, GH durante 2 anos
�� 35 crian35 criançças (20 as (20 M+M+ x 15 x 15 MM--))

–– M+M+ < comprimento nascimento (PIG)< comprimento nascimento (PIG)
BE mais acentuada aos 6 anosBE mais acentuada aos 6 anos
< < catchcatch--upup growthgrowth com GHcom GH
NNííveis mveis méédios de IGFdios de IGF--I e ASL I e ASL ↓↓ →→ normalizaram com GHnormalizaram com GH
IGFBPIGFBP--3 normal3 normal

–– Não houve Não houve ↑↑ ííndice massa ventricular durante tratamentondice massa ventricular durante tratamento

Crescimento de pacientes Crescimento de pacientes M+M+ éé reduzido e respondem reduzido e respondem 
menos ao GH que pacientes menos ao GH que pacientes MM--

NNííveis veis ↓↓IGFIGF--I e ASL com IGFBPI e ASL com IGFBP--3 normal nas 3 normal nas M+M+ poderia poderia 
explicar crescimento reduzido e sugerir uma RESISTÊNCIA  explicar crescimento reduzido e sugerir uma RESISTÊNCIA  

ao GH (pao GH (póóss--receptor)receptor)
LimalLimal etet alal, , JCEM JCEM 20062006;;91:30091:300--306306

MUTAMUTAÇÇÕES PTPNÕES PTPN1111
RESISTÊNCIA PARCIAL AO GHRESISTÊNCIA PARCIAL AO GH

�� 11 crian11 criançças pras préé--ppúúberes tratadas com GHberes tratadas com GH durante 1 anodurante 1 ano
�� Compara secreCompara secreçção de GH, não de GH, nííveis de IGFveis de IGF--I/IGFBPI/IGFBP--3 de 3 de 

criancriançças com as com NoonanNoonan M+(M+(PTPN11) PTPN11) x Mx M--
–– M+M+ > freq> freqüüência de estenose pulmonar (81 x 15%), defeitos ência de estenose pulmonar (81 x 15%), defeitos 

septaisseptais (63 x 15%)(63 x 15%)
< idade (5,1< idade (5,1±±2,7 x 10,32,7 x 10,3±±5,2a)5,2a)
IGFIGF--I e IGFBPI e IGFBP--3 mais baixos                                           3 mais baixos                                           
> n> nííveis de GH noturno e veis de GH noturno e ppóóss--argininaarginina (p(p≥≥0,075)0,075)
mudanmudançça a scorescore z (+0,66z (+0,66±±0,21 x +1,260,21 x +1,26±±0,36)0,36)

M+M+ SHP2 na sSHP2 na sííndrome de ndrome de NoonanNoonan causaria leve resistência causaria leve resistência 
ao GH por um defeito de sinalizaao GH por um defeito de sinalizaçção pão póóss--receptor, que receptor, que 

parece ser parcialmente compensada por parece ser parcialmente compensada por ↑↑ secresecreçção de GHão de GH

Este defeito pode contribuir para a BE em crianEste defeito pode contribuir para a BE em criançças com as com 
mutamutaçções SHP2 e sua resposta inadequada ao ões SHP2 e sua resposta inadequada ao rGHrGH

Binder et al, JCEM 2005;90:5377-81

SSÍÍNDROME DE NDROME DE 
SILVERSILVER--RUSSELLRUSSELL

HISTHISTÓÓRICORICO

�� Silver et alSilver et al (1953)(1953)
–– 2 casos2 casos

�� HemihipertrofiaHemihipertrofia
�� Baixa Estatura  Baixa Estatura  
�� ↑↑ GnGn urinurinááriasrias

�� RussellRussell (1954)(1954)
–– 5 casos5 casos

�� CaracterCaracteríísticas faciaissticas faciais
�� CIURCIUR
�� Retardo crescimentoRetardo crescimento
�� HemiatrofiaHemiatrofia leve (n=2)leve (n=2)–– 19641964

�� 16 casos novos + 16 casos novos + 
revisão de 6 casosrevisão de 6 casos

�� Ampla variaAmpla variaçção de ão de 
expressãoexpressão

�� 19701970
–– SdSd SilverSilver--RussellRussell

SSRSSR
CritCritéérios Diagnrios Diagnóósticossticos

�� Pequeno para a idade gestacional (PIG)Pequeno para a idade gestacional (PIG)
�� Baixa estaturaBaixa estatura
�� Face caracterFace caracteríísticastica

–– Triangular, mandTriangular, mandííbula pequena, cantos da bula pequena, cantos da 
boca voltados para baixo, implantaboca voltados para baixo, implantaçção baixa ão baixa 
das orelhas, fronte proeminentedas orelhas, fronte proeminente

�� Clinodactilia do 5Clinodactilia do 5ºº dedodedo
�� AssimetriaAssimetria

LaiLai etet al, al, Arch Dis Child 1994;71:90-6
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PIGPIG

�� RN com estatura e/ou peso < que o RN com estatura e/ou peso < que o 
esperado para a IG (< esperado para a IG (< --2DP ou p3)2DP ou p3)

�� 33--10% de todos os RN são PIG10% de todos os RN são PIG
�� Ambiente intra Ambiente intra úútero adverso tero adverso -- potenciais potenciais 

complicacomplicaçções na vida adultaões na vida adulta
–– 1010--15% não apresentam 15% não apresentam catchcatch--upup growthgrowth

�� BE na vida adultaBE na vida adulta
–– SSííndrome metabndrome metabóólicalica

�� HAS, doenHAS, doençça cardiovascular, DM 2, a cardiovascular, DM 2, dislipidemiadislipidemia
–– FunFunçção ão gonadalgonadal

�� AdrenarcaAdrenarca precoce, SOP, precoce, SOP, anovulaanovulaççãoão
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•MMéédia dia ±± DPDP

41,541,5±±4,08cm4,08cm
(31 (31 –– 47)47)

Comprimento Comprimento 
nascer (n=16) nascer (n=16) 

1835,81835,8±±68,6g68,6g
(790 (790 –– 2750)2750)

Peso nascer Peso nascer 
(n=21)(n=21)

36,636,6±±3,7sem3,7sem
(28 (28 -- 40*)40*)

Idade Idade 
GestacionalGestacional

Peso e Comprimento 
ao Nascer
21 crianças com SSR

**9 < 37 semanas de IG

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

SSRSSR
CRESCIMENTOCRESCIMENTO

�� BE para a idade gestacionalBE para a idade gestacional
�� VC baixa para a idade VC baixa para a idade -- desvio progressivo desvio progressivo 

do crescimentodo crescimento
�� Baixa estaturaBaixa estatura
�� Problemas alimentaresProblemas alimentares
�� Estirão Estirão puberalpuberal precoce e de menor precoce e de menor 

magnitude; avanmagnitude; avançço ro ráápido da IOpido da IO
�� Estatura final < Estatura final < ––3,6 DP da m3,6 DP da méédiadia

–– ♂♂: 149,5 : 149,5 ±± 7,8cm7,8cm

–– ♀♀: 139,7 : 139,7 ±± 77,4cm,4cm HormHorm ResRes 1994;41:21994;41:2--44

GêmeasGêmeas
5a5m5a5m

●

●

105cm

91cm

6,88 6,88 ±± 2,952,95VC (cm/ano)VC (cm/ano)

15 M / 6 F15 M / 6 FSexoSexo

––3,71 3,71 ±± 1,22 (1,22 (––2,14 a 2,14 a ––7,24)7,24)Escore z alturaEscore z altura

––3,38 3,38 ±± 1,231,23 ((––0,06 a 0,06 a --4,86)4,86)Escore z pesoEscore z peso

173,6 173,6 ±± 9,2 (9,2 (--0,18 0,18 ±± 1,39)1,39)

159,8 159,8 ±± 5,45,4 ((--0,67 0,67 ±± 0,910,91))Altura Altura mãe mãe (n=15)(n=15)

Altura Altura pai   pai   (n=14)(n=14)

5,55,5±±3,4 (1,5 a 15,7) 3,4 (1,5 a 15,7) IdadeIdade

CRESCIMENTO DE 21 PACIENTES COM SSRCRESCIMENTO DE 21 PACIENTES COM SSR

1�atingiu EF com z escore = -7,24 (113,7cm) 

Face caracterFace caracteríística stica 
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Face caracterFace caracteríísticastica
ClinodactiliaClinodactilia

AssimetriaAssimetria SSRSSR
OUTROS ACHADOSOUTROS ACHADOS

�� Manchas cafManchas caféé auau laitlait
�� Genitais Genitais 

�� RenaisRenais

�� Problemas alimentaresProblemas alimentares

�� HipoglicemiaHipoglicemia, sudorese noturna , sudorese noturna 

�� Menor capacidade cognitivaMenor capacidade cognitiva

�� SindactiliaSindactilia, 5, 5ºº quirodquirodááctilo curto, prega ctilo curto, prega 
simiesca, simiesca, braquidactiliabraquidactilia

SILVERSILVER--RUSSELLRUSSELL
�� Incidência: 1:50.000 Incidência: 1:50.000 –– 1:100.0001:100.000
�� Etiologia: desconhecida, esporEtiologia: desconhecida, esporáádicadica
�� GenGenééticatica

–– DisomiaDisomia do 7p11.2do 7p11.2--p13 e 7q31p13 e 7q31--qterqter materno (10%)materno (10%)
–– MutaMutaçção na região ICR1 (11p15) ão na região ICR1 (11p15) Nat Genet 2005;37:1003-7

�� Controle crescimento fetal ?Controle crescimento fetal ?
�� ProvProváável vel downdown--regulationregulation na expressão de IGFna expressão de IGF--2 ?2 ?

JCEMJCEM 2006;47092006;4709--1212

�� PredomPredomíínio no sexo masculinonio no sexo masculino
�� ManifestaManifestaçção grave de CIURão grave de CIUR
�� Na maioria dos estudos os pacientes são Na maioria dos estudos os pacientes são 

analisados conjuntamente com as criananalisados conjuntamente com as criançças com as com 
CIUR por outras causasCIUR por outras causas

SSRSSR
EIXO GHEIXO GH--IGFIGF

� 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 

� Episódios de hipoglicemia noturna

� Tratamento com GH?
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TRATAMENTO COM GHTRATAMENTO COM GH

�� O GH melhora o O GH melhora o 
crescimento de criancrescimento de criançças que as que 
nasceram PIG, nasceram PIG, 
independente da secreindependente da secreçção ão 
de GHde GH

�� 2001 2001 –– aprovado pelo FDAaprovado pelo FDA
–– PIG, inclusive SSRPIG, inclusive SSR
–– Ausência de Ausência de catchcatch--upup growthgrowth

atatéé os 2 anosos 2 anos
–– BE persistente ou abaixo do BE persistente ou abaixo do 

potencial genpotencial genééticotico
–– Dose: 0,48Dose: 0,48mgmg//KgKg/sem, /sem, 

7x/sem, SC7x/sem, SC

EFICEFICÁÁCIA DO TRATAMENTOCIA DO TRATAMENTO

�� DoseDose--dependentedependente
–– 0,033 x 0,067 0,033 x 0,067 mgmg/kg/dia (0,2 UI)/kg/dia (0,2 UI)

�� IdadeIdade
�� DDééficit de altura em relaficit de altura em relaçção ao alvoão ao alvo

�� Melhores Melhores preditorespreditores de respostade resposta
–– 11ºº ano: doseano: dose
–– 22ºº ano: VC no 1ano: VC no 1ºº ano de tratamentoano de tratamento

RESULTADOSRESULTADOS
TRATAMENTO COM GHTRATAMENTO COM GH

�� A curto prazo (2 a 7 anos)A curto prazo (2 a 7 anos)
–– ↑↑VC e melhora SDS altura 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 longo prazo (7 a 9 anos)A longo prazo (7 a 9 anos)
–– Melhora da EFMelhora da EF

Albanese et al, Horm Res 1997;48:173-7

–– 85% atingem EF > 85% atingem EF > --2SD2SD
Van Pareren et al, JCEM 2003;88:3584-90

TRATAMENTO COM GHTRATAMENTO COM GH

�Não parece alterar proporções 
corpóreas após 6 anos de tratamento
Sas et al, Clin Endocrinol 2000;53:675-81

�� Efeito positivo na composiEfeito positivo na composiçção corpão corpóórea, rea, 
PA, metabolismo PA, metabolismo liplipíídicodico
JCEMJCEM 2000;85:37862000;85:3786--9292

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.  

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.

RESPONSE TO GROWTH HORMONE TREATMENT IN SILVER-RUSSEL SYNDROME
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

Horm Res 2005;6(suppl1):300

RESULTADOSRESULTADOS

Growth Velocity
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RESULTADOSRESULTADOS

--5,145,1414,714,7--6,536,533,23,28,678,67FemaleFemale88
--3,193,199,49,4--3,673,671,951,958,508,50MaleMale77
--2,792,7915,815,8--4,084,084,904,904,04,0MaleMale66
--4,274,2710,0810,08--4,714,714,44,47,837,83MaleMale55
--2,412,418,188,18--2,702,705,235,236,426,42MaleMale44
--3,163,168,08,0--3,383,387,887,884,424,42FemaleFemale33
--2,802,806,46,4--2,502,505,05,02,082,08MaleMale22
--3,013,017,527,52--3,443,447,387,383,753,75MaleMale11

Height 2Height 2
(SDS)(SDS)

GV 2 GV 2 
(cm/year)(cm/year)

Height 1Height 1
(SDS)(SDS)

GV 1 GV 1 
(cm/year)(cm/year)

Age      Age      
((y.oy.o))

GenderGenderPatientPatient

--3,87 3,87 ±± 1,281,28 --3,35 3,35 ±± 0,900,90

SSÍÍNDROME DE NDROME DE McCUNEMcCUNE
ALBRIGHTALBRIGHT

�� DoenDoençça rara, espora rara, esporáádicadica
�� TrTrííade clade cláássicassica

–– Displasia fibrosa Displasia fibrosa poliostpoliostóóticatica
–– HiperpigmentaHiperpigmentaççãoão da peleda pele

�� Manchas Manchas cafcaféé--auau--laitlait

–– Endocrinopatias perifEndocrinopatias perifééricasricas
�� Puberdade precoce em meninas (87%)Puberdade precoce em meninas (87%)
�� Outras Outras 

�� ManifestaManifestaçções nãoões não--endendóócrinascrinas
–– DisfunDisfunçção ão hepatobiliarhepatobiliar

�� Fatores de risco para morte precoceFatores de risco para morte precoce

McCUNEMcCUNE ALBRIGHTALBRIGHT

JCEM 2004;89:2107-13

AtivaAtivaçção receptor na ausência ão receptor na ausência 
de ativadores especde ativadores especííficosficos

GsGsαα
SinalizaSinalizaçção dos receptores ão dos receptores 

hormônios prothormônios protééicosicos

Função autônoma

Hipersecreção hormonalProliferação celular

GeneGene GNAS1GNAS1 Mutação ativadora

Manifestações clínicas

Mutações + no tecido afetado
(Baixa sensibilidade leucócitos 

periféricos – 20%)

Arg - His
Cys
Gly
Ser  
Leu
Pro

McCUNEMcCUNE ALBRIGHTALBRIGHT

�� MutaMutaçções ões 
–– Afetam Afetam embriogêneseembriogênese precoceprecoce

–– MosaicismoMosaicismo celularcelular

–– ManifestaManifestaçções clões clíínicas são individuais e nicas são individuais e 

dependem da distribuidependem da distribuiçção de cão de céélulas lulas 

afetadasafetadas

–– Amplo espectro de sinais e sintomas Amplo espectro de sinais e sintomas 

clclíínicosnicos

�� EndEndóócrinoscrinos

�� NãoNão--endendóócrinoscrinos

SSÍÍNDROME DE NDROME DE McCUNEMcCUNE ALBRIGHTALBRIGHT

�� EspectroEspectro
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�� Lesões focais, benignas Lesões focais, benignas 
�� OriginamOriginam--se na medula e gradualmente se se na medula e gradualmente se 

expande concentricamente para a cortical  expande concentricamente para a cortical  
substituindo o tecido substituindo o tecido óósseo normal por fibrososseo normal por fibroso

�� Considerada entidade Considerada entidade per seper se associada a MASassociada a MAS
�� Prevalência: 46Prevalência: 46--98%98%
�� Maioria Maioria poliostpoliostóóticatica, 1/3 , 1/3 monostmonostóóticatica
�� InIníício dos sintomas no lactentecio dos sintomas no lactente

MASMAS

DISPLASIA FIBROSADISPLASIA FIBROSA
DISPLASIA FIBROSADISPLASIA FIBROSA

�� LocalizaLocalizaçção das lesõesão das lesões
–– Fêmur Fêmur →→ crânio e crânio e 

esqueleto axialesqueleto axial

�� FraturasFraturas
–– Pico incidência: 7Pico incidência: 7--12 anos12 anos

�� Deformidades, dor Deformidades, dor óósseassea
�� SdSd compressãocompressão

–– Seio esfenSeio esfenóóide e etmide e etmóóide ide 
→→ obstruobstruçção nasal ão nasal →→ rinite rinite 
crônicacrônica

MASMAS
MANCHAS MANCHAS CAFCAFÉÉ--AUAU--LAITLAIT

�� Prevalência: 53,1Prevalência: 53,1--92,5%92,5%
�� Aparecem durante a infânciaAparecem durante a infância
�� ↑↑ e progressão nos 1e progressão nos 1osos mesesmeses
�� Tamanho e nTamanho e noo varivariááveisveis
�� Bordas irregulares Bordas irregulares 

((““Costa do Costa do MaineMaine””))
�� Maioria unilateral Maioria unilateral 
�� Raramente na linha mRaramente na linha méédiadia
�� + comum região lombo+ comum região lombo--sacra sacra 

e gle glúúteoteo

MASMAS
�� EndocrinopatiasEndocrinopatias

–– Puberdade precocePuberdade precoce
–– HipertireoidismoHipertireoidismo
–– Excesso de GHExcesso de GH
–– HiperprolactinemiaHiperprolactinemia
–– HipercortisolismoHipercortisolismo
–– hiperparatireoidismohiperparatireoidismo

�� InIníício geralmente infânciacio geralmente infância
�� FunFunçção autônoma e excessivaão autônoma e excessiva

–– NNííveis de veis de trofinastrofinas -- normais ou normais ou ↓↓

�� Isoladas ou combinadasIsoladas ou combinadas

MASMAS PUBERDADE PRECOCEPUBERDADE PRECOCE

�� Endocrinopatia mais + freqEndocrinopatia mais + freqüüente em ente em ♀♀ com MAScom MAS
�� Prevalência: 64Prevalência: 64--79%79%
�� Idade: 50% < 4 anos (2,8Idade: 50% < 4 anos (2,8±±2,3a)2,3a)
�� Sangramento menstrualSangramento menstrual
�� Curso cCurso cííclico clico 
�� MMúúltiplos cistos ovarianos autônomosltiplos cistos ovarianos autônomos

–– Secretam E, Secretam E, GnGn prpréé--puberaispuberais
–– Aumentam e regridem espontaneamenteAumentam e regridem espontaneamente
–– Paralelo com o curso clParalelo com o curso clíínico de nico de hiperestrogenismohiperestrogenismo

�� AvanAvançço da IO o da IO →→ ativaativaçção do eixo ão do eixo →→ ciclos ciclos ovulatovulatóóriosrios
�� EF normal se associada a produEF normal se associada a produçção autônoma de GHão autônoma de GH

MASMAS PUBERDADE PRECOCEPUBERDADE PRECOCE

�� MeninosMeninos
–– Raro Raro 
–– Prevalência: 15%Prevalência: 15%
–– Idade: 6,9Idade: 6,9±±2,7 2,7 anosanos
–– ↑↑ assimassiméétrico dos testtrico dos testíículosculos
–– Sintomas Sintomas ≈≈ testotoxicosetestotoxicose familiarfamiliar
–– US US –– spotsspots hiperecogênicoshiperecogênicos

mmúúltiplos bilateraisltiplos bilaterais
�� MicrolitMicrolitííasease testiculartesticular

–– BiBióópsia testicular psia testicular -- ↑↑ ttúúbulos bulos 
seminseminííferos e hiperplasia das cel. feros e hiperplasia das cel. 
LeydigLeydig

J J PediatrPediatr 2004;145:6702004;145:670--22
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�� TRATAMENTOTRATAMENTO
–– Inibidores da Inibidores da aromatasearomatase ((TestolactonaTestolactona))
–– AntiAnti--estrogênicosestrogênicos ((TamoxifenTamoxifen))
–– CETOCONAZOLCETOCONAZOL

MASMAS PUBERDADE PRECOCEPUBERDADE PRECOCE TRATAMENTOTRATAMENTO
�� Cistos ovarianosCistos ovarianos

–– BenignosBenignos
–– Crescimento x regressãoCrescimento x regressão
–– IndicaIndicaçção tratamentoão tratamento

�� ClClíínica: nica: ↑↑ VC, IOVC, IO
�� Sangramento vaginal Sangramento vaginal 
�� DistDistúúrbios psicolrbios psicolóógicosgicos

–– Cirurgia laparoscCirurgia laparoscóópicapica
�� MMíínima agressão cirnima agressão cirúúrgicargica
�� Amostras de tecido para anAmostras de tecido para anáálise molecularlise molecular
�� Excisão de Excisão de ááreas reas hiperativashiperativas

PPPP
�� EvoluEvoluçção em adolescentes e adultas jovensão em adolescentes e adultas jovens

HiperfunHiperfunçção ovariana autônoma persistenteão ovariana autônoma persistente

HiperHiper--estrogenismoestrogenismo intermitente intermitente 
Gns ↓ ou ausentes e/ou cistos ovarianos

Hiperplasia endomHiperplasia endoméétrio e uterinotrio e uterino
Cistos ovarianosCistos ovarianos

↓↓ OvulaOvulaççãoão
DoenDoençça mama mamááriaria

�� GIGANTISMOGIGANTISMO
–– Prevalência: 4,4Prevalência: 4,4--37,7%37,7%
– > ♂
–– InIníício dos sinais cio dos sinais --

adolescênciaadolescência
–– Progressão lentaProgressão lenta
–– Piora displasia Piora displasia óóssea ssea →→

surdez e perda visualsurdez e perda visual
–– 65% evidência 65% evidência 

radiolradiolóógica de tumor gica de tumor 
hipofishipofisááriorio

–– EF N se associado a PPEF N se associado a PP

MASMAS
HIPERSECREHIPERSECREÇÇÃO DE GH E PRLÃO DE GH E PRL

�� EXCESSO PRLEXCESSO PRL
–– Prevalência: 1,7Prevalência: 1,7--17%17%
–– 80% dos com 80% dos com ↑↑ GH GH 

(30(30--40% na acromegalia)40% na acromegalia)

–– Progressão lentaProgressão lenta
–– GalactorrGalactorrééiaia
–– Atraso Atraso puberalpuberal
–– OligoOligo/amenorr/amenorrééiaia

MASMAS
GIGANTISMO / HIPERPROLACTINEMIAGIGANTISMO / HIPERPROLACTINEMIA

�� TRIAGEMTRIAGEM
–– IGFIGF--I e PRLI e PRL
–– TOTGTOTG

�� SUSPEITASUSPEITA
–– TesteTeste TRHTRH
–– GH GH overnightovernight
–– RMRM

�� TRATAMENTOTRATAMENTO
–– ClClííniconico

�� BromocriptinaBromocriptina, , OctreotideOctreotide
�� CarbegolinaCarbegolina
�� ((PegvisomantPegvisomant) ) –– sem experiência na MASsem experiência na MAS

–– ContraContra--indicadoindicado
�� Cirurgia Cirurgia transtrans esfenoidal esfenoidal -- DF na base do DF na base do 
crâniocrânio

�� Radioterapia x Radioterapia x osteossarcomaosteossarcoma

MASMAS
GIGANTISMO / HIPERPROLACTINEMIAGIGANTISMO / HIPERPROLACTINEMIA

JPEM 2006;19:623-625
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�� Prevalência: 2,7 Prevalência: 2,7 -- 21,9%, >21,9%, >♀♀
�� Idade mIdade méédia india iníício = 10 anos (cio = 10 anos (nascnasc a 48a)a 48a)
�� ProduProduçção autônoma de HT ão autônoma de HT 
�� AssintomAssintomáático tico →→ crise crise tireottireotóóxicaxica
�� BBóócio (71,4%)cio (71,4%)
�� TSH suprimido, T3 TSH suprimido, T3 ↑↑, T4 e , T4 e TgTg NN
�� US US -- 35% n35% nóódulos ou cistosdulos ou cistos
�� Histologia Histologia –– hiperplasia hiperplasia multinodularmultinodular, b, bóócio colcio colóóide, ide, 

adenoma folicularadenoma folicular
�� TratamentoTratamento

–– Pacientes sintomPacientes sintomááticosticos
–– TireoidectomiaTireoidectomia ou Iou I

MASMAS HIPERTIREOIDISMOHIPERTIREOIDISMO

�� Prevalência: 1,7Prevalência: 1,7--7,5%7,5%
�� > > ♂
�� ManifestaManifestaçção no perão no perííodo neonatal e lactenteodo neonatal e lactente
�� Geralmente 1Geralmente 1aa manifestamanifestaçção de MASão de MAS
�� Fraturas espontâneas e atraso IO, Fraturas espontâneas e atraso IO, nefrocalcinosenefrocalcinose
�� ACTH ACTH ↓↓ e e cortisolcortisol não suprime com não suprime com 

dexametasonadexametasona
�� Maioria hiperplasia adrenal Maioria hiperplasia adrenal macronodularmacronodular
�� TratamentoTratamento

–– AdrenalectomiaAdrenalectomia
–– MetiraponaMetirapona??

MASMAS HIPERCORTISOLISMOHIPERCORTISOLISMO

MASMAS
OUTRAS MANIFESTAOUTRAS MANIFESTAÇÇÕES ENDÕES ENDÓÓCRINASCRINAS

�� HIPERPARATIREOIDISMOHIPERPARATIREOIDISMO
–– Rara Rara 


